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24. aprillil esitleti Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava, mis seab sihiks
kasvatada noortes tahet ja võimet iseendaga hakkama saada ja leida endale
võimetekohane eneseteostus ennekõike oma kodukandis.
Loe lähemalt lk 9 „Noorte ärajooksmist välismaale tuleb piirata“.
Fotol Õie lasteaia Kullerkupu rühma lapsed Kaisa Loorand ja Ketelina Oja.
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Jüri terviserada täiendab Rae
valla sportimisvõimalusi

Madis Sarik

abivallavanem

Tänavu talvel ja kevadel ehitati Jüri
kaunite metsade alla terviserada veel
3,6 kilomeetri jagu, mis annab koos eelnevatel etappidel ehitatud teelõikudega
terviseraja kogupikkuseks 5,2 kilomeetrit.
Raja pikendamise käigus tekkis sinna üks
keerukam tõus ning ka laskumine. Sellised
väikesed maastikumuutused teevad raja läbimise alati huvitavamaks. Raja ehitamine
on kulgenud plaanipäraselt. Rekordpäeval
töötas objektil 13 masinat: 1 metsaveotraktor, 5 ekskavaatorit, 7 kallurit. Pinnast veeti
kokku 37 800 m³ ehk 75 600 tonni, mis teeb

umbes 4100 autokoormat.
Töisematel päevadel veeti pinnast kohale
1170 m³ jagu. Mais veel rada kasutada ei
saa, sest sinna veetud pinnas hakkab sulama
ning vajuma. Suvel, kui rajapõhi on tahenenud, silutakse rada veel korra üle ning paigaldatakse valgustus. Eeldatavasti on rada
avatud kõigile tervisespordi harrastajatele
ja loodusesõpradele juba sügisel.
Terviseraja ehitamisel on peetud silmas
seda, et see peab olema turvaline, paiknema
rahulikus müra eest kaitstud ja saastevabas
meeldivas maastikus. Järgmisel aastal saab
tänavu ehitatud rada ka koorepuru- ja osalt
kruusakatte.
Jüri terviserada on muutunud iga aastaga
järjest enam külastatavaks. Talvel tulevad
siia sportima suusasõbrad erinevatest valla
asumitest, suviti kasutatakse rada peamiselt
jalutamiseks ja jooksmiseks.
Tervisespordi harrastajad saavad kasutada spordikeskuse pesemisvõimalusi ning ka
ujulat ja jõusaali. Autoga terviserajale tulijad
saavad kasutada Jüri Gümnaasiumi ja Rae
Spordikeskuse parklaid.

Jüri terviseraja projekt näeb tulevikus ette
Jüri aleviku ja kolme küla Aaviku, Vaskjala
ja Karla ühendamist läbi tervise- ja liikumisradade võrgustiku. Plaanis on panna
raja äärde infostendid ja suunaviidad, paigutada istepingid puhkepausiks või pikniku
pidamiseks.

Terviseraja ehitamise kronoloogia
■ 2006 rajati 900 m valgustatud ja
koorepuruga kaetud terviserada.
■ 2011 Rae Vallavalitsus alustas Jüri
terviseradade pikendamise planeerimistöödega.
■ 2012 pikendati olemasolevat terviserada 700 m võrra (koos valgustusega).
■ 2013 aasta sügiseks valmib 3,6 km
pikkune terviseradade rajapõhi, millest
2720 valgustatakse.
■ 2014 3,6 km ulatuses kaetakse rada
koorepuru ja osaliselt kruusakattega.
■ 2014. aastal saab Rae vald Jüris 5,2
km pikkuse terviseraja, millest 4180
meetrit on valgustatud.
Terviserada on mõeldud jalutamiseks ja tervisespordi tegemiseks. Mootorsõidukitega sõitmine
on terviserajal keelatud, sest see teeb pehmele
terviserajale liiga.
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Kollane joon tähistab Jüri terviserada
Rae Sõnumid ▪ mai 2013

Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14)
Kolmapäev 14–18
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2014. aastal
valmiva lasteaia
nimekonkurss
Aastal 2014 avab uksed Peetris Aruheina teel käesoleval aastal ehitatava
Selveri juures 180-kohaline lasteaed.
Uuele lasteaiale tuleb leida meeldejääv
ja iseloomustav nimi.

Alustati uue lasteaia
projekteerimist Peetrisse
Rae vallavalitsus alustas Peetri alevikku
Aruheina teele uue 180-kohalise kaasaegse lasteaia projekteerimist.

ConArte OÜ poolt koostatud projekt näeb
ette kahekorruselist avarat ja valgusküllast
hoonet, mis oleks meeldiv keskkond nii
lastele kui personalile.
„Kui uue lasteaia projekt on valmis, saab

hakata ette valmistama ehitustöid. Praeguste
plaanide järgi peaks projekteeritava lasteaia
ehitus algama tänavu sügisel. Uus lasteaed
valmib 2014. aasta sügiseks ja selle valmimisel saab oluliselt leevendatud Peetri aleviku suurimat probleemi – lasteaiakohtade
puudust“, ütles vallavanem Mart Võrklaev.
RS

Konkurss “Kaunis Kodu 2013”
Käes on kevad ning sellega seonduvalt ka on
saabunud aeg mõelda oma koduaia kaunistamisele. Juba on saanud traditsiooniks, et
Rae Vallavalitsus kuulutab aprilli lõpus või
mai alguses välja heakorrataseme tõstmiseks
ning kodukaunistamise väärtustamiseks
heakorrakonkursi Kaunis Kodu. Seekord
siis nimega „Kaunis Kodu 2013“.
Kandidaate konkursile võib esitada iga
vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, eposti teel: Birgit.Parmas@rae.ee või suuliselt
(tel 605 6745) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik osalemist arutada
ka konkursile esitatud kodu omanikuga.
Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust
eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 01. juuli 2013. a.

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

Assakul Järve põik 16 eramu aia puhkenurk mõjus
huvitavalt ja meeldejäävalt. Aastal 2012 sai selle
eramu pererahvas I koha preemia.

Kuulutame välja Aruheina
teele ehitatavale lasteaiale
nime leidmiseks konkursi
Lasteaia projekt näeb ette arhitektuurselt moodsat ja rõõmsat hoonet, mille
ruumid on valgusküllased ja avarad.
Hoone ehitatakse multifunktsionaalseks, mis võimaldab ka piirkonna
elanikel kasutada ligikaudu 200 m2 saali
õhtusel ajal oma hobidega või spordiga
tegelemiseks.
Ootame osalema
nimekonkursil
Konkursil osalemiseks tuleb saata nimeettepanek 1. juuniks aadressile sonumid@rae.ee või tuua vallamajja sekretäri
kätte kinnises ümbrikus märksõnaga
„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.
Enim rahva poolt hääli saanud viie
nime hulgast selgitab nimekonkursi
võitja välja žürii, mille koosseisu kuuluvad vallavalitsuse, lasteaedade ja Peetri
aleviku esindajad. Rahvahääletus algab
valla koduleheküljel www.rae.ee ja Peetri
aleviku koduleheküljel www.peetri.ee vahetult peale nimeettepanekute laekumist.
Uue lasteaia nimi tehakse avalikuks
24. augustil Peetri aleviku päeval.

Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad

Hindamiskriteeriumid on järgmised:

• objekti välishooldus, sobivus maastikku
• haljastus (lilled, hekid, puud jne)
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)
• üldmulje

mai 2013 ▪ Rae Sõnumid
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RAE VALLAVALITSUS teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:

Lehmja küla Kalevi tee 2 ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.04.2013 korraldusega nr 330.
• 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.
Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähtealuste tutvustusest:

Lehmja küla Kalevi tee 2 ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.04.2013 korraldusega nr 330.
• 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.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 21. mail 2013 kell 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Jüri aleviku Ülase kinnistu ning lähiala detailplaneering

• Planeeritav ala asub Jüri aleviku ja Aaviku küla piiril, Õie lasteaia
ning Jüri terviseradade vahetus naabruses. Juurdepääs planeeringualale toimub Aaviku teelt ja Ristiku tänavalt. Planeeritava ala
suurus on ligikaudu 9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada Ülase elamumaa sihtotstarbelisest katastriüksusest välja 14 (neliteist) elamumaa krunti ja jagada Teeääre kinnistust välja transpordimaa
krunt, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 21. mail 2013 kell 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae
vallamaja istungite saalis.

Aaviku küla Ohemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15. 11. 2011 korraldusega nr 1039.
• Planeeritav ala asub Aaviku külas enamasti hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbeliste kruntide vahel 11114 Jüri-Vaida riigimaantee ääres. Juurdepääsutee on võimalik planeerida Kautjala
teelt läbi riigi reservmaa ja Mäepõllu kinnistu
• Planeeritava ala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline krunt üksikelamu ehitamiseks, määrata elamumaa
krundile ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääs ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. 90% maa-alast jääb
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funktsioneerima rohevõrgustikuna. Detailplaneeringu eesmärk
on vastav valla kehtivale üldplaneeringule.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 23.mail 2013 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.

Karla küla Külaotsa kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 11. 10. 2005
otsusega nr 488.
• Planeeritav kinnistu asub Karla külas. Kinnistut läbib Pruuli tee,
mis on valla hallatav eratee. Planeeritava ala suurus on ligikaudu
3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Külaotsa kinnistu
maatulundusmaa maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja kinnistu planeerimine üksikelamu (pereelamu) kruntideks ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste seadmine, määrata sellest tulenev ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on vastav Rae valla menetluses olevale üldplaneeringule, kus maakasutuse planeeritav sihtotstarve on
elamumaa.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustus
toimub 23.mail 2013 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu avalikust väljapanekust 20.05.02.06.2013 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:

Assaku aleviku Veski tee 14 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Vastu võetud Rae Vallavalitsuse 23.04.2013 korraldusega nr 407.
Planeeritav ala asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest
lääne pool Assaku aleviku vanemas väljakujunenud elamupiirkonnas. Juurdepääs krundile toimub Veski teelt ja Järve põigust.
• Detailplaneeringuga planeeritakse olemasolevale elamumaale neli
ühepereelamu krunti, määratakse ehitus- ja hoonestustingimused,
lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas
Rae valla kehtiva ja menetletava üldplaneeringuga, kus piirkond
on ette nähtud elamualaks. Planeeritava maa-ala suurus on ligikaudu 1,5 ha.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringutele esitada hiljemalt
02.06.2013.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamistest:

Peetri aleviku Peetrimetsa kinnistu ning lähiala detailplaneering

• Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 02.04.2013 korraldusega nr 332.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vaskjala – Ülemiste kanali ja
Juhtme tänava vahel ning piirneb ühelt küljelt ühepereelamutega
ning teiselt küljelt korterelamutega. Juurdepääsuteed planeeritavale alale lääne-loode suunast on Kaabli ja Juhtme tänavalt, kagulõuna suunast Kraavipealse teelt ja Tähnase põik teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli planeeritava kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks ja Peetri
küla Mõigu elamukvartali detailplaneeringuga (kehtestatud Rae
Vallavolikogu 13.11.2001 otsusega nr 281) ette nähtud krundi jaotuskava, ehitusõiguse ja hoonestustingimuste muutmine, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine, sotsiaalmaa
määramine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga ning menetletava
Rae valla üldplaneeringuga, kus piirkond on ettenähtud tiheasustusega elamualaks.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.

Assaku alevik Veski tee 13a kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Kehtestatud Rae Vallavalitsuse 16.04.2013 korraldusega nr 383.
• Planeeritav ala asub Assaku alevikus, Ööbiku tee ääres, väljakujunenud asustusstruktuuriga elamualal. Juurdepääs alale toimub
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Ööbiku teelt.
• Detailplaneeringuga on ette nähtud moodustada Veski tee 13a
elamumaa sihtotstarbelisest kinnistust kaks elamumaa sihtotstarbega krunti, määratud ehitus- ja hoonestustingimused, lahendatud juurdepääs ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas kehtiva ja

menetletava valla üldplaneeringuga, kus piirkonda on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.
Täiendavalt on detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Korraldatud jäätmeveost ja
jäätmeveo korraldamisest
12. aprillil kuulutati välja riigihange uue
jäätmevedaja leidmiseks Rae vallas. Ühise
jäätmeveopiirkonna moodustavad Jõelähtme vald, Kiili vald, Raasiku vald ja Rae
vald. Hanke läbiviijaks on MTÜ Harjumaa
Ühisteenuste Keskus.
Jäätmeveoteenuste litsents/luba antakse
2015. aasta lõpuni võimalusega seda valdade
soovi korral pikendada kuni 2016. aasta lõpuni. Hange on leitav hanke viitenumbri alt
142336 Riigihangete registrist https://riigihanked.riik.ee/. Riigihanke avamine toimub
29.05.2013. Kõigist jäätmevedu puudutavatest muudatustest teavitatakse elanikke
ja organisatsioone aegsasti ja täiendavalt.
Praeguse vedaja OÜ-ga Adelan Prügiveod
sõlmitud leping lõpeb 31.07.2013.

Haldusterritoorium muutub
suuremaks
Alates 01.08.2013 kuulub Rae valla haldusterritoorium tervikuna Rae, Kiili, Jõelähtme ja Raasiku valdadest moodustatud
ühtsesse veopiirkonda. Terve valla liitmise
korraldatud jäätmeveopiirkonda tingis eelkõige asjaolu, et kõikidele valla elanikele
oleks tagatud võimalus saada kvaliteetset
jäätmeveoteenust. Samuti on korraldatud
jäätmeveo piirkonda haaratud tervikuna
Raasiku, Kiili ja Jõelähtme valdade territooriumid. Uue jäätmehoolduseeskirja alusel on
hajaasustusaladel lubatud jäätmekonteineri
tühjendamissagedus kord kvartalis. Teede
lagunemise perioodil võib vallavalitsus piirata külateedel jäätmeveokite liikumist, et
tagada teede säilimine ning läbitavus.
Jäätmeveoga liitumisest ja
vabastamisest
Korraldatud jäätmeveoga loetakse liitunuks kõik piirkonnas asuvad jäätmevaldajad,
nii eramajade omanikud, korteriühistud kui
ka ettevõtjad. Jäätmevaldaja antud tähenduses on ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehitise või korteri omanik.
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja
kartong, biolagundatavad köögi- ja söök-

la jäätmed, suurjäätmed. Neid jäätmeliike
tohib üle anda ainult piirkonda lepinguliselt
teenindavale jäätmevedajale.

Korraldatud jäätmeveo sagedus
ja aeg
Segaolmejäätmete mahutite minimaalne
tühjendussagedus tiheasustusalal korterelamute juurest on vähemalt kord nädalas ja üksikelamute juurest vähemalt kord
nelja nädala jooksul. Hajaasustusalal on
segaolmejäätmete konteinerite minimaalne tühjendussagedus kord kaheteistkümne
nädala jooksul. Biolagunevate jäätmete kogumismahuteid tuleb tühjendada vähemalt
kord nädalas.
Ühismahutite kasutamine
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada ühiseid jäätmemahuteid, mis
teenindavad küla, aiandusühistut või mitut
kinnistut. Ühise jäätmemahuti kasutajad on
kohustatud sõlmima ühismahuti kasutamise
kirjaliku kokkuleppe ja volitama esindama
ühte jäätmevaldajat jäätmevedajaga jäätmeveolepingu sõlmimiseks. Lepingus peavad
olema fikseeritud kõik ühist jäätmemahutit
kasutavad jäätmevaldajad. Ühismahutit on
lubatud kasutada kõigi korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliikide kogumiseks.
Ühismahuti kasutamisel on jäätmeveolepingu sõlmimine kohustuslik. Ühismahuti
kasutaja loetakse korraldatud jäätmeveoga
liitunuks.
Korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamine
Jäätmevaldajal on õigus esitada Vallavalitsusele taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastamiseks:
1) juhul, kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata;
2) jäätmevaldaja viibib oma kinnistul
vaid suveperioodil (suvila omanik) 1. maist
kuni 30. septembrini. Vabastuse perioodiks
loetakse ajavahemik 1. oktoobrist kuni
30. aprillini.
Jäätmevaldaja esitab Vallavalitsusele
korraldatud jäätmeveoga liitumisest erand-

Jäätmete liigiti kogumise nõuded
Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb
koguda liikide kaupa omaette jäätmemahutitesse:
1) elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (korteriühistutes, ridaelamutes,
korterelamutes jne) vanapaberit ja
kartongi, kui kinnistul on vähemalt 5
korterit ning alates korraldatud jäätmeveoga liitumisest kompostitavaid
biolagunevaid jäätmeid, kui kinnistul
on vähemalt 10 korterit;
2) mitteelamumaa sihtotstarbega
kinnistutel vanapaberit ja kartongi,
immutamata puitu ning teisi biolagunevaid jäätmeid, kui neid jäätmeliike
tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg
nädalas.
korras vabastamiseks vormikohase taotluse.
Taotluse vorm on leitav Rae valla veebilehelt www.rae.ee rubriigist olulised viited
ning blanketid.
Asjaolu, kas Vallavalitsus on jäätmevaldajat kirjalikult informeerinud päevast,
mil jäätmevaldaja on liitunud korraldatud
jäätmeveoga, või mitte, ja kas jäätmevaldaja
on sõlminud jäätmekäitluslepingu või mitte,
ei avalda mõju jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitunuks lugemisele. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine jäätmevedajaga
on samas väga soovitatav. Jäätmekäitluslepinguga saab täpsustada jäätmemahutite
tühjendamise sagedust ja aega, konteinerite
renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga
seonduvaid üksikasju. Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea vajalikuks
jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab
piirkonna vedaja osutama jäätmeveo teenust
vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjas
kehtestatud miinimumsagedustele.
Ege Kibuspuu
Keskkonnaspetsialist

Tähelepanu!
Remonditav Kepsu sild Lagedil jääb
turvalisuse tagamiseks suletuks 31. juulini.
mai 2013 ▪ Rae Sõnumid
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uudised
Harjumaa ühistranspordi ümberkorraldamiseks on aeg küps
Rae vallavalitsuse, MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse ja valla ettevõtjate
kohtumine võimaliku töötajateveo korraldamiseks Rae valla ja teiste omavalitsuste
vahel on viinud osapooled tõdemuseni, et
aastaid tagasi paika pandud maakonna
ühistranspordikorraldus ei vasta enam
sajaprotsendiliselt tänapäeva vajadustele.

18.aprillil toimus teine kohtumine kolme
osapoole esindajate vahel, kus võeti eesmärgiks, arvestades ka ettevõtjate vajadusi,
leida parem lahendus maakonnaliinide tööle.
Bussid peavad sõitma nendel aegadel, mil
inimestel on kõige suurem vajadus liikuda
sihtkohtade vahel ning marsruut peab samuti läbima neid kohti, kus kõige enam on
reisijaid. Vallavanem Mart Võrklaev ütles,
et kindlasti tuleb leida uusi lahendusi, mis
rahuldaks ka ettevõtjate vajadusi.
Paremaks korralduseks on vaja uusi liine
juurde luua ning vanade liinide sõidugraafikuid ja marsruute üle vaadata. Tänase päeva
seisuga on teada, et Harjumaa ühistranspordikeskus esitab 2014.aastaks majandus-ja
kommunikatsiooniministeeriumile taot-

luse liini avamiseks Maardu - Jüri - Paldiski vahel. Uus liin laiendab ringteeäärsete
asumite inimeste liikumisvõimalusi, bussi
saavad kasutada näiteks Lagedi ja Kurna
inimesed, kuid kindlasti ka Jüri elanikud.
Planeeritava liini marsruut hakkaks olema
Maardu - Priisle - Jüri - Kurna - Saku - SaueKeila - Paldiski. Selle liini testperiood oleks
minimaalselt kaks aastat ja liini sõiduplaani
koostamisel arvestatakse marsruudil paiknevate tööstuskülade/ettevõtete tööaegu.
Vallavanem ütles, et hetkel jätkub ÜTK
poolt ettevõtjatega suhtlemine, mille eesmärk on selgitada välja kõigi täpsemad
vajadused, seejärel esitada maanteeametile
taotlused uute suundade avamiseks. Kui
maakondlike liinide lisamine peaks osutuma ajanõudlikuks, siis otsitakse mooduseid
koostöö tegemiseks omavahel.
Ühistel kokkusaamistel on aktiivselt
osalenud ja kaasa mõelnud ABB AS, Estanc
AS, Saku Metall AS, AS Kalev, AS Smarten
Logistics, Via 3L, Hilding Anders Baltic AS,
Rudus AS, AS Sarkop, Pipelife Eesti AS, Trafotek Oy Eesti filiaal ja Itella Logistics OÜ.
RS

1. juunist saab esitada taotlust
vajaduspõhise peretoetuse saamiseks
Vajaduspõhist peretoetust on õigus
taotleda isikul, kellele makstakse riiklike
peretoetuste seaduse alusel lapsetoetust.
Perekonna kohta saab esitada ainult ühe
taotluse vajaduspõhise peretoetuse saamiseks.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on alates
1. juulist 2013 kuni 2014. aasta lõpuni 9,59
eurot kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot
kuus kahe ja enama lapsega perele. Alates
2015. aastast toetuse suurus kahekordistub,
st 19,18 eurot kuus ühe lapsega perele ning
38,36 eurot kuus kahe ja enama lapsega

perele. Toetust makstakse üksnes nende
perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta
makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike
peretoetuste seaduse alusel.
Väljamaksmine algab 1. juulist 2013.
Avaldus tuleb esitada vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalametile aadressil Aruküla
tee 9, Jüri alevik.
Toetuse määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus. Toetused
makstakse riigieelarvelistest vahenditest.
Rohkem infot sotsiaalministeeriumi koduleheküljelt http://www.sm.ee/sinule/perele/
vajaduspohine-peretoetus.html
RS

Uus bussiliin peatumas Veski bussipeatuses, mis
tulevikus teeb liiklemise lihtsamaks ka Järveküla küla
elanikel. Foto Kai Lasn

Lõpuks ometi avatakse
Tallinna ja Peetri vahel
bussiliin

Alates septembrist on MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusel koostöös Rae Vallavalitsusega kavas avada uus bussiliin, mis
hakkab teenindama sõitjaid marsruudil
Tallinn - Peetri - Tallinn.
3. aprillil korraldas Harjumaa Ühistranspordikeskus uue bussiliini marsruudi ülevaatamiseks proovisõidu. „Peale plaanitud
Maanteeameti poolse dotatsiooni eraldamist
2013. aasta teises pooles, hakkab bussiliin
nr 121 sõitma igal nädalapäeval; tööpäeviti
on väljumisi üle kümne ning nädalavahetuseti umbes kaheksa“, ütles vallavanem
Mart Võrklaev.
Praeguste plaanide kohaselt kulgeb tulevane bussiliin marsruudil Tallinn – VanaTartu mnt – Peetri tee – Vägeva tee – Uusmaa tee – Pargi tee ning lõpp-peatus Peetri
kool. Tagasi Tallinna sõidab buss Peetri kooli
juurest mööda Pargi teed Küti teele ning siis
mööda Mõigu teed Tartu maanteele välja.
Mõigu tee Tartu mnt poolsesse otsa rajatakse käeoleval hetkel fooriga ristmikku ning
enne uue liini avamist saab rekonstrueeritud ka Mõigu tee, mis seejärel muudetakse
kahesuunaliseks.
Ühistransporti on Peetri alevikku oodatud juba pikka aega, kuna selle kättesaadavus on enam kui 4000 elanikuga asulas olnud probleemiks paljudele peredele.
Kuigi mööda Tartu maanteed ja Vana-Tartu
maanteed sõidab mitmeid maakondlikke ja
kommertsliine, siis alevikku sisse on sõitnud
vaid üks kommertsliin ja seegi suhteliselt
hõreda graafikuga ning ainult tööpäevadel.
RS

Suurpered saavad vallalt emadepäeva toetust
Rae vallavalitsus toetab rahvastikuregistri
järgi oma vallas elavaid suurperesid emadepäeva toetusega, mis on 64 eurot.
Rae vallas on registreeritud 30 suurpere,
nendest kõige lasterohkemas peres kasvab
9 last. Suurpereks loetakse pere, kus kasvab
4 või enam last. Et emadepäev oleks ilusam
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ka nendel peredel, kus kasvab puudega laps
või on pere eestkostjaks hooldusel olevale
lapsele, toetab vallavalitsus ka neid 64 euro
suuruse summaga.
Sotsiaalameti andmetel maksti tänavu
emadepäeva toetust rohkem, sest vallas
elab kolm 4 või enama lapsega peret rohkem kui mullu.
Jaan Alver

tasub teada/töö
Rae Keegel
kutsub
Rae valla lahtised
meistrivõistlused keeglis

täiskasvanutele
18. mail kell 10
Rae valla lahtised
meistrivõistlused keeglis

lastele
19. mail kell 10
Lastele on võistlus tasuta!

Tule osalema!
Lisainfo: keegel@keegel.ee
Tel: 641 1022, http://rae.keegel.ee/

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.

Võtame tööle

ETIKETIKLEEPIJA
Töö kirjeldus:
Etikettide kleepimine toodetele.
Nõudmised kandidaadile:
▶ põhiharidus
▶ eesti keele oskus
▶ töö eeldab ausust, kiireid käsi ja tähelepanelikkust.
Ettevõte pakub:
Töötajaga sõlmitakse töövõtuleping;
töö vastavalt ettevõtte vajadusele tööpäeviti kell
9.00-17.00. Pakutav töö ei eelda kellast kellani
töötamist; pakume meeldivat kollektiivi ning häid
töötingimusi.
Üldandmed:
Töökohti: 2
Aadress: Helgi tee 7, Peetri alevik, Rae vald 75312
Tööaeg: Osaline tööaeg
Töö liik: tähtajatu
Töötasu: kokkuleppel
Kontaktisik: Katrin
E-post:personal@mvtrade.ee
Telefon: 680 5647
Koduleht: www.mvtrade.ee

8. juunil kell 10-15

Müüjate registreerimine
ja lisainfo telefonil

605 6759

või

kultuur@rae.ee

keskkonnatehnika
lukkseppa
Keskkonnatehnika
lukksepa tööülesanneteks on AS
ELVESO vee- ja kanalisatsioonitorustike,
seadmete ning rajatiste hooldus- ja
remonditööd. Avariide ja vajalike
ümberlülituste teostamiseks tuleb olla
valmis tööks väljaspool kehtestatud
tööaega puhkepäevadel ning riiklikel
pühadel.
Kandideerima ootame inimesi, kes omavad
vastavas valdkonnas töökogemust, on
täpsed ja kohusetundlikud.
Omalt poolt pakume stabiilset ja
huvitavat tööd, täienduskoolitusi vastavalt
vajadusele, konkurentsivõimelist töötasu ja
muid ettevõttes olevaid soodustusi.
CV saata hiljemalt neljapäevaks,
30. maiks 2013
e-posti aadressile jaan@elveso.ee
Täiendavat infot saab samuti
Jaan Männardi käest telefonil 516 6409

MTÜ Liisu Lastekeskus
Lagedil pakub tööd

Rae Hooldekodu esisel
platsil Jüri alevikus.
Ootame istikute,
käsitöö, talutoodangu ja
tööstuskauba müüjaid.

AS ELVESO otsib

Pakume tööd koristajatele!
Hetkel on pakkuda 2 kohta.

11. JÜRIS. Täistööaeg. E-R 15.30-23.30.
Kontori- ja olmeruumide koristus.

2. JÜRIS. Osalise tööajaga. E,K,R 07.00-15.00
2
Lao- ja tootmispindade koristus peal istutava
põrandahooldusmasinaga.
Tallinnast viib ja toob tööliste transport.
Leila@spsgrupp.ee, tel 5561 7637

info 56155505
info@liisulastekeskus.ee
www.liisulastekeskus.ee

Kodu ootab kassipoiss Jüri
Kassipoiss Jüri on Jürist Lukoili tankla juurest teelt leitud
isane sõbralik kass. Kass oli vigastatud ja head inimesed, kes
teda nägid, panid ta auto peale ja hakkasid kassile abi otsima.
Nüüdseks on kass kõigist oma vigastustest, mis õnneks olid
kergemat sorti, paranenud. Kass on ka kastreeritud, vaktsineeritud ja kiibitud. Nooremapoolne vahva nurrik ootab
nüüd Kasside Turvakodus oma uut kodu.
Kui soovid sellele kassile või mõnele teisele Kasside Turvakodu hoole all olevale kassile kodu pakkuda, võta meiega ühendust: info@kassideturvakodu.ee
Pildid Kasside Turvakodus kodu ootavatest kassidest leiad:
www.kassideturvakodu.ee

mai 2013 ▪ Rae Sõnumid
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tasub teada
Rae Huvialakooli 2013/2014.õa
vastuvõtukatsed toimuvad Jüri Gümnaasiumis
esmaspäeval, 3. juunil algusega kell 16.00.
Õppida on võimalik kitarri, löökpille, kannelt,
viiulit, flööti ja klaverit.
Vastuvõtukatsetel hinnatakse:
1. laulmisel intonatsiooni puhtust - laulda 1-2
salmiline laul;
2. rütmitunnet - rütmi koputamine kuuldud näite
eeskujul;
3. helide järellaulmist - kuuldud helikõrguste
lauldes kordamine;
4. harmoonilist kuulmist - mitut helikõrgust
mängiti korraga.
Avaldus täita ja saata elektrooniliselt
20. maiks 2013 siiri.laid@jyri.edu.ee,
blankett asub Rae Huvialakooli kodulehel.
Info 622 42 31, 503 4113
http://huvikool.rae.ee/

Rae Huvialakooli 2012/2013. õppeaasta

lõpuaktus-kontsert

toimub Jüri Gümnaasiumi aulas
kolmapäeval, 29. mail algusega kell 18.00.
0lete oodatud!

AS ELVESO võrguteenuse
hinnad alates 01.07.2013

Võrguteenuse hinnad on kooskõlastatud Konkurentsiameti
28.03.2013 otsusega nr 7.1-5/13-006

Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse kuni 3×63A
Võrguteenus
Pakett
Tariif
Ühik
Pakett km-ta km-ga
P1
Põhitariif
eurosenti/kWh VT1
5,50
6,60
P2
Ajatariifiga päevane
eurosenti/kWh VT2
6,50
7,80
P2
Ajatariifiga öine
eurosenti/kWh VT2
3,75
4,50
P3
Ampritasuga ajatariif
eurosenti/kWh VT3
4,16
4,99
päevane
P3
Ampritasuga ajatariif öine eurosenti/kWh VT3
2,36 2,83
P3
Ampritasuga ajatariifi amper €/A kuus
VT3
0,41
0,49
P4
Küttepaketi ajatariif päevane eurosenti/kWh VT4
4,16
4,99
P4
Küttepaketi ajatariif öine
eurosenti/kWh VT4
2,36 2,83
P4
Ampritasu küttepakett
€/A kuus
VT4
0,41
0,49
elekter
Tarbimiskoha liitumispunkti peakaitse üle 3×63A
Võrguteenus
Pakett
Tariif
Ühik
Pakett km-ta km-ga
P5
Põhitariif 63A
eurosenti/kWh VT5
3,83 4,60
P5
Põhitariifi amper 63A
€/A kuus
VT5
0,32
0,38
P6
Ampritasuga ajatariif
eurosenti/kWh VT6
4,55
5,46
päevane 63A
P6
Ampritasuga ajatariif öine eurosenti/kWh VT6
2,66
3,19
63A
P6
Ampritasu ajatariif 63A
€/A kuus
VT6
0,32
0,38
R
Reaktiivenergia
eurosenti/kvarh
2,43
2,92
Arvele lisatakse taastuvenergia tasu ja elektriaktsiis
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Lagedi Perespordipäev 2013
Lagedi Kooli hoovis
25. mai, algusega kell 12:00

Tule veeda
perega lõ bus
laupäev!
Lõbusad võistlusmängud lastele, noortele ning
täiskasvanutele.
Ennetus- ja teavitustööd tulevad tegema:
Rae Autokool
Politsei
Päästeamet
Maanteeamet
Võimaluse korral kohale tulla jalgrattaga!
Igale jalgrattaga saabujale väike meene!
Toetajad: MTÜ Kadaka Küla Selts, Rae Vallavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, Rae Valla
Alevike- ja Külavanemate Selts, Lagedi Kool

kogukonnaelu

Noorte ärajooksmist välismaale tuleb piirata
OÜ Geomedia läbiviidud küsitlusest Rae
valla koolides arvas ligi 40% õpilastest, et
nad tahavad tulevikus minna välismaale ja
kuigi Rae Vallavalitsus ei saa kedagi keelata, saab teha nii mõndagi, et noortel oleks
oma kodukandis hea elada ja alatiseks
välismaale minemise mõtted ununeksid.
24. aprillil esitleti Rae valla noorte ettevõtlikkuse arengukava, mis seab sihiks kasvatada
noortes tahet ja võimet iseendaga hakkama
saada ja leida endale võimetekohane eneseteostus ennekõike oma kodukandis.
Riigikogu liige Kaja Kallas tunnustas
ürituse avasõnades Rae valda selle eest, et
ette on võetud noorte ettevõtlikkuse arengukava tegemine. Kallase sõnul on noorte
konkurentsivõime tõstmine praegu oluline
teema kogu Euroopa Liidus. Aga selleks, et
noor oleks konkurentsivõimeline, peab ta
olema ennekõike ettevõtlik.
„Ettevõtlikud inimesed muudavad maailma“, refereeris tuntud mõtet OÜ Geomedia
juhatuse esimees Rivo Noorkõiv, kes on ise
ettevõtlikkuse arengukava koostamist aidanud teha algusest peale. Noorkõiv tundis
head meelt, et ettevõtlikkus on riiklikku haridusprogrammi sisse tulnud ja see, et Rae vald
otsustas võtta teema erilise tähelepanu alla
läbi arengukava, on igati tunnustust väärt.
Vallavanem Mart Võrklaev, kes ise on
välja kasvanud ettevõtlike noorte hulgast ja
eest vedanud ka Jüri Gümnaasiumi õpilasfirmat meenutas, et õpilasfirma edukuse eest
võlgnesid nad tänu ka Andres Maastikule,
kellel jagus jõudu ja jaksu noori juhendada.
Soovime kooli õppetöö kaudu noored kokku
viia kogenud ettevõtjatega.
Edaspidisele vaadates peab piltlikult
öeldes omavalitsus valmis ehitama tantsupõranda, kus noored, kool ja ettevõtjad
omavahel kokku saaks, rõhutas omavalitsuse rolli vallavanemaga ühes töögrupis

Ettevõtlikuks olemise
õpetust on õige
alustada juba lasteaias.
Õie lasteaia Kullerkupu
rühma lapsed aitasid
valmistada ettevõtlikkuse arengukava
esitlusele tulnud
külalistele maitsvaid
suupisteid.
Foto Rae Sõnumid

olnud abivallavanem ja Jüri Gümnaasiumi
ettevõtluse õpetaja Madis Sarik. Õpilased
tutvuvad koduvalla ettevõtete tegevusega,
ettevõtjad saavad niipidi leida jälle tulevikuks
uusi töötajaid. Rae valda on registreeritud
602 ettevõtet, milles on vähemalt üks töötaja
ja vähemalt 10 tuhande eurone aastakäive.
Näiteks tänavu suvel võiks olla kõigil
Gümnaasiumi noortel võimalus töötada talle
sobivas Rae valla ettevõttes. „ Ettevalmistööd
selle nimel käivad, et noored saavad suvel
raha teenida ja ettevõtete eluga end kurssi
viia“, kõneles vallavanem Võrklaev.
Oluline osa ongi arengukava elluviimisel tegevuskava rakendamine. Tuleb pihta
hakata väikestest asjadest, tõdeti ühiselt,
ning neid väikseid asju on ajalisse järjekorda seatud palju. Arengukava tutvustamisele
olid kaasatud juba Õie lasteaialapsed, kes
aitasid valmistada suupisteid kohvilauale.
Juba peagi käivitatakse ettevõtlikkusõpe läbi
programmi Ettevõtlik Kool kõikides valla
koolides, pannakse käima ettevõtluskonkursid, käivitatakse noorte interaktiivne tööbörs,
tublidele ja ettevõtlikele stipendiumid ja veel
palju erinevaid tegevusi kuni aastani 2017.
Noorte ettevõtlikkuse arengukava aitasid
kokku panna lisaks Rae Vallavalitsuse töötajatele ja OÜ Geomediale veel Harjumaa Ettevõtluse- ja Arenduskeskus (HEAK), Rae valla
ettevõtjad, aktiivsed noored ja Rae valla koolide esindajad. Kokku osales erinevatel etappidel töögruppides mitukümmend inimest.
Arengukava tegemiseks teostati Rae valla
rahvastiku, ettevõtluse- ja noorte ettevõtlikkuskeskkonna ning tööturu olukorra analüüs, viidi läbi küsitlus Jüri Gümnaasiumi ja
Rae valla põhikoolide õpilaste seas, küsitleti
Rae vallas asuvate ettevõtete esindajaid, tehti
intervjuud suuremate ettevõtete juhtidega
ja koostati ülevaade noorte ettevõtlikkuse
tõstmise praktikatest Eestis ja rahvusvahelisel tasandil.

Väljavõte küsitluse tulemustest
■ 28,6% Rae valla elanikkonnast on vanuses
0-19 aastased, kokku 3,8 tuhat noort.
■ Rae valda on registreeritud 602 ettevõtet,
milles on vähemalt üks töötaja ja
vähemalt 10 tuhande eurone aastakäive.
■ Rae valla ettevõtete peamised tegevusvaldkonnad on jae- ja hulgimüük, tööstus,
transport ja ehitus.
■ Õpilastest ligi 80% teavad vähemalt üht
Rae vallas tegutsevat ettevõtet.
■ 20% õpilastest soovib saada ettevõtjaks
ja 16% tippjuhiks.
■ 75% küsitletud ettevõtetest väljendas
soovi osaleda noorte ettevõtlikkuse
toetamises.

Vallavanem: õpilasfirmat teha oli lahe
Nüüd on sellest möödas enam kui 10
aastat, kui sai tehtud õpilasfirmat.
Õpilasfirmas osalemine andis julgust
ja enesekindlust ning tänasel päeval
tagasi vaadates on hea meel, et mul selline
võimalus oli.
Mida me seal siis tegime? Hitt-toode
oli energiavarras. Saime idee Tuhala
nõiakaevu juures käies ja proovisime vaske
ja alumiiniumi sisaldavatest vanadest ja
kasututest juhtmejuppidest ning pastaka
plastümbrisest energiavarda ise valmis
ehitada. Nägime pisut vaeva ja katsetasime ning tulemuseks tõdesime, et töötas
väga hästi. Suisa nii hästi, et ka teised
õpilased tahtsid veesooni meie tootega
otsima hakata.
Õpilasfirma korraldas edukalt ka koolipidusid, mis läksid korda nii meile endale kui
kõigile koolikaaslastele.
Kokkuvõttes, oluline on alati julgus
katsetada ja loovus samuti. Kui tänastel
noortel on ideid, siis tuleb toetada nende
elluviimist.

Mart Võrklaev
mai 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Päikseline ilm
tegi talgupäeva
nauditavaks
Kuigi ühistalgutele oli Rae vallas kirja pandud vaid 23 töögruppi,
käis hoogne koristustöö palju rohkemates kohtades.
Rae vana koolimaja juures Vaskjala külas tehti tööd nii sees kui
väljas. Selle hoonega on MTÜ Rae Kojal suured plaanid. Kauni
looduse rüpes asuv maja saab olema paigaks, kus korraldada üritusi ning läbi viia erinevaid põnevaid ettevõtmisi. Maikuus on
tulemas eriüritusena ajaloopäev, kus Maie Remmel kõneleb muinasajal toimunust tänase Rae vana koolimaja vahetus läheduses
kolmekülaväljal.
Maikuus on tulemas üritusi veel. Vaata täpsemalt tagakaanel
Rae vana koolimaja kuulutust.

SUVESÜNDMUSED
2013
15.05
17.05
18.05
21.05
24.05
23.05

MAI
Filter
Temposõidu
Karikasarja I
18 - 22 etapp
Symphony debüütalbumi
21 - 23 Bob
esitlus, erikülaline Tenfold Rabbit
keraamikaringi näituse
11 - 12 Uuesalu
avamine
töötuba.
19 - 21 Viltimise
Juhendaja Eve Laur
valla laulu- ja tantsupidu
19 - 20.30 Rae
“Jüri Klunker”
19 - 20 Rae Huvialakooli kontsert

25.05

12 - 14

Sportlik perepäev Lagedil

26.05

9 - 15

Jüri III Basseinitriatlon

29.05 18 - 19.30 Rae Huvialakooli lõpuaktus
30.05 19 - 20.30 Kinoõhtu
31.05

18 - 20 Mudilaste tantsuturniir
of Estonia.
31.05 10 - 11.30 Tour
Tallinna-Tartu etapp (start)
JUUNI
algus
kell
Harjumaa
lauluja tantsupidu
01.06
15
(rongkäigu algus 15.00)
Huvialakooli
03.06 16 - 17.30 Rae
sisseastumiskatsed
08.06

10 - 14

Juunilaat Jüris

08.06
14.06

12 - 14
8 - 21

Koertenäitus “Peetri Peni 2013”
Uuesalu Külaseltsi õppereis

20.06

09 - 15

Eesti MV jalgratturitele

20.06 19 - 20.30 Kinoõhtu
22.06
22.06

20 - 24

22.06

19 - 24

23.06
23.06
23.06
23.06
03.07
11.07
16.07

Vaidasoo küla jaanituli
Suursoo küla jaaniõhtu

Jüri jaanituli
üleandmine ja
18 - 18.40 Võidutule
Kaitseliidu rivistus
19 - 24 Jaanituli Peetris
19 - 23 Uuesalu jaanipäev
20 - 01 Lagedi jaaniõhtu
JUULI
Filter
Temposõidu
Karikasarja
18 - 22 IV etapp
valla taasasutamise
19 - 20 Rae
aastapäeva kontsert
09 - 11 Hommikukohv Rae vallavanemaga

18.07 19 - 20.30 Kinoõhtu
27.07

Fotode autor Rae Sõnumid
Rae Sõnumid ▪ mai 2013

18.08
24.08
24.08

10 - 12
10 15 - 17

25.08

13 - 18

Rae valla Külade Päev
AUGUST
Lastejooks Peetris
Laat ja ansambel Apelsin Peetris
Lastelaat Uuesalus
Fakto Auto Tallinna Rahvasõit (finiš
Peetris, esineb Ott Lepland)

Rae vald, start Jüri
Gümnaasiumi juurest
Rae Kultuurikeskus
Uuesalu seltsimaja
Rae koolimaja,
Vaskjala küla
Jüri alevik, Lehmja
tammik
Rae koolimaja,
Vaskjala küla
Lagedi kooli staadion
Jüri alevik, ujumine
Jüri spordihoones
Jüri Gümnaasium
Rae koolimaja,
Vaskjala küla
Rae Kultuurikeskus
võistluste start Jüri
alevikus
Keila
Jüri Gümnaasium
Jüri alevik,
hooldekodu esine
Peetri kooli staadion
Lõuna - Eesti
Rae vald, start Jüri
Gümnaasiumi juurest
Rae koolimaja,
Vaskjala küla
Vaidasoo küla
Suursoo küla
Jüri alevik, Lehmja
tammik
Jüri kirikuaed
Uuesalu külaplats

Rae vald, start Jüri
Gümnaasiumi juurest
Jüri kirik
Jüri alevik, vallamaja
juures
Rae koolimaja,
Vaskjala küla
Urvaste küla
Peetri kooli staadion
Peetri park
Uuesalu külaplats
Rae, Raasiku,
Jõelähtme vallad

kogukonnaelu

Jüripäeval kõlas kahuripauk
Kirikumõisa pargis
Kõlas vali pauk, oli tuld ja suitsu – seda
kõike nägid mitukümmend pealtvaatajat, kes olid kogunenud Jüri alevikku
Kirikumõisa parki jüripäeva pidama, mille
lõkkesüütamise osa asendas sel aastal
vallavanem Mart Võrklaeva kahuripauk.

Nagu traditsiooniks saanud korraldatakse
jüripäeval teatejooksu ja joosta said võidu
ka mudilased. Kirikumõisa pargis lõpetati
meeleolukalt sügisel alanud Rae valla mängude sari, mille võitjaks tuli Jüri Gümnaasiumi võistkond.

Meelt lahutasid Toomas Greki juhendamisel Rae Huvialakooli musikaalsed
õpilased, Jüri Gümnaasiumi poistebänd
„Jemmm“ ja tõusev täht bändide maailmas
– Bob Symphony. Visuaalset ilu pakkus
jüripäeva auks ilutulestik.

Vallavanem Mart Võrklaev kahurist
ilutulestikku laskmas

Kirikumõisa parki kogunes suur hulk rahvast

Bob Symphony esinemine

Mudilaste jooks pakkus elevust

Rae valla mängude sarja lõpetas teatejooks
Fotode autor Rae Sõnumid

mai 2013 ▪ Rae Sõnumid

11

12 kogukonnaelu

Selgusid parimad
Rae valla laululapsed
Traditsiooniline Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus
„Rae valla laululaps 2013” toimus Rae Kultuurikeskuses
3-4. aprillil.

Laululapsed vanuses 3-18 esitasid konkursil omal vabal valikul
ühe laulu ja nende esinemist hindas žürii.

Kõige nooremad laululapsed

Rae valla laste- ja noorte lauluvõistluse
“Rae valla laululaps 2013” võitjad
I
II
III
eriauhind

Kool/Lasteaed

Juhendaja

Assaku Lasteaed
Taaramäe LA
Õie Lasteaed
Peetri Lasteaed

Pille Ehelaid
Kristi Toomra
Kadi Sooväli
Kadri Selke

3 - 4 aastased tüdrukud

Liisa-Maria Värk
Kadi Toomra
Adele Hani
Desiree Marie Lehes

3 - 4 aastased poisid
Marten Marko
Peetri Lasteaed
I
Martinson
L/A Tõruke
II-III Andreas Järve
L/A Tõruke
III-III Mihkel Kool
5 - 6 aastased tüdrukud
Assaku Lasteaed
I
Anette Lepik
Õie Lasteaed
II
Kätlin Talu
Peetri Lasteaed
III
Cristella Laan

Kadri Selke
Taimi Soomaa
Taimi Soomaa

Carola Karolin
Helena Luht
Karoliine Pirksaar

L/A Tõruke
Taaramäe lasteaed
Taaramäe lasteaed

Pille Ehelaid
Kadi Sooväli
Kadri Selke
Taimi Soomaa
Triin Preisfreund
Triin Preisfreund

Kaur Källo
Hugo Ojamets
Gert Kurepalu
Holger Lepik

L/A Tõruke
Peetri Lasteaed
Peetri Lasteaed
Assaku Lasteaed

Taimi Soomaa
Kadri Selke
Kadri Selke
Pille Ehelaid

Lizell Riismaa
Lisbeth Soone
Brigitta Pallum
Stella Maria Raudam
Mirell Karhu

Rae Huvialakool
Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool
Rae Huvialakool
Jüri Gümnaasium

Külli Ovir
Pille Pedak
Külli Ovir
Külli Ovir
Tiina Malkov

I
II
III-IV
III-IV

Mikk Lainevool
Ralf-Matthias Ats
Kaur Kajar Kalmer
Gregor Pank

Rae Huvialakool
Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool
Jüri Gümnaasium

Külli Ovir
Rutt Ridbeck
Külli Ovir
Pille Pedak

I
II
III

Grete Ly Jõgisoo
Mariann Kalinina
Berit Hallik
Marleen Aberut
Mariliis Kalinina

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool
Lagedi Põhikool
Jüri Gümnaasium

Rutt Ridbeck
Hairi Laurand
Külli Ovir
Silja Tammeleht
Rutt Ridbeck

I
II
III

Markus Mõttus
Gert Oolmann
Janno Hargisk

Jüri Gümnaasium
Lagedi Põhikool
Rae Huvialakool

Rutt Ridbeck
Silja Tammeleht
Külli Ovir

I
II
III

Carmen Lepik
Johanna Mõttus
Elin Kenzie Kornav

Rae Huvialakool
Rae Huvialakool
Rae Huvialakool

Külli Ovir
Antti Kammiste
Külli Ovir

Denis Grintshuk

Lagedi Põhikool

Silja Tammeleht

Martha Rattus
Mailiis Vosman
Kristin Sõber
Kertu Laherand

Rae Huvialakool
Rae Huvialakool
Rae Huvialakool
Rae Huvialakool

Külli Ovir
Külli Ovir
Külli Ovir
Külli Ovir

Karl-Sander Saarik

Jüri Gümnaasium

Antti Kammiste

eriauhind
eriauhind
eriauhind

I
II
III-IV
III-IV
I
II
III
eriauhind
eriauhind

eriauhind
eriauhind

eriauhind

I
II
III
eriauhind

I

5 - 6 aastased poisid

7 - 9 aastased tüdrukud

7 - 9 aastased poisid

10 - 12 aastased tüdrukud

10 - 12 aastased poisid

13 - 15 aastased tüdrukud

13 - 15 aastased poisid

16 - 18 aastased tüdrukud

16 - 18 aastased poisid
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Esiplaanil võitjad vanuserühmas 13 - 15. Carmen Lepik, Johanna Mõttus ja Elin
Konzie Kornav said Kalevilt maitsva šokolaadi ja võistluse nime kandva tassi.

Hannabrit Laan
Peetri lasteaiast
esitamas laulu
Väike jänku.
Õpetaja on Kadri
Selke.

Saate “Perepidu”
võitis pereansambel
Vennad

Lustaka muusikasaate finaalis tuli Jüris elavatel kahe pere vendadel Saarikutel ja Velberkidel võistelda Koolipere ning Tiia ja
tütardega. Kogu saate hooaja vältel astusid üles 12 perekonda.
Rahva ja žürii südamed võitnud ansamblis Vennad laulavad 21-aastane Sten-Kristjan Saarik, kes õpib Tallinna tehnikakõrgkoolis teedeehitust. 18-aastane Karl-Sander Saarik käib Jüri Gümnaasiumi
12. klassis ja on samas huvialakoolis lõpetanud lisaks kitarrile ka
klaveri eriala ning käinud laulustuudios. 19-aastane Brey Velberk
on lõpetanud Jüri Gümnaasiumi ja Rae huvialakooli klaveri erialal.
Kõige noorema liikmena astus üles 12-aastane Bret Velberk, kes
on Jüri Gümnaasiumi muusikapoiss.
Sten-Kristjan Saarik, Karl-Sander Saarik ja Brey Velberk tegutsevad ansamblis BOB Symphony, mille esimese debüütalbumi “Vali
oma tee“ esitluskontsert toimub 17. mail Rae kultuurikeskuses.
RS

hariduselu

Telekanal BBC käis Lagedi koolis
Eesti e-edulugu filmimas
Lagedi kooli koduleheküljel alustatakse 4.
aprillil uudisega: meie kooli külastas täna
tuntud Inglismaa telekanal BBC.
Lagedi vastrenoveeritud ja laiendatud kooli
juhatas telekanali ProgeTiigri programmijuht Ave Lauringson, kelle käe all laieneb
programmeerimise õpe Eesti koolides. Ega
arvuti ja internet ei ole ainult mängimise,
suhtlemise, säutsumise jaoks, on kommenteerinud Ave Lauringson programmeerimise
oskuse vajalikkust.
Lagedi 105 õpilasega koolis on programmeerimine ainekavas alates käesoleva
aasta algusest. „Õpetame programmeerimist visuaalselt ja lihtsalt“, kõneleb kooli
IT juht Hannes Raimets, kes lisab, et kõik
13 neljanda klassi õpilast on õhinaga asja
kallal. „Õpilased teevad ise mänge, valides

Õpilased arvutiklassis harjutamas
Foto: Äripäev

tegevuskoha ja tegelased, keda tuleb ka liikuma panna“.
Tänavusel õppeaastal ongi programmeerimine põhiõppekavas neljandal klassil, kuid
ProgeTiigri õppematerjalid on kokkupandud
kõikidele kooliastmetele. Koolid saavad ise
valida, kuna ja millisel tasemel nad programmeerimise oma õppekavva sisse viivad.
ProgeTiigri programmijuht Ave Lauringsoni sõnul on algklassides kursused
üles ehitatud programmidele KODU, Logo
ja Skratch, mis on loogikat ja süsteemse
mõtlemise oskust arendavad.
Lagedi kooli IT juht Hannes Raimets
lisab, et programmeerimise õppe juures
on tugevaks küljeks ka see, et õpilastel on
võimalus olla loov. Kui programmeerimist
õpitakse juba põhikoolis, arenevad õpilaste oskused robootika tasemel. IT juht sel-

Lagedi Lasteaed-Põhikool
Foto: Äripäev

gitab, et õpilased peavad valmis ehitama
roboti ja selle liikuma panema. Õppetöö
robootika vallas käib LEGO NXT ja NXC
keskkondades.
Ka Lagedi koolis harjutavad programmeerimist vanemate klasside õpilased. Kuigi
veel pole õpet sisse viidud õppeprogrammi,
saavad 7- 9. klasside õpilased käia huviringis
programmeerimist õppimas, kõneleb Hannes Raimets, kes on seda meelt, et ala võiks
tulevikus olla kättesaadav kõigile huvilistele.
„Suuremate õpilastega vaatame koos kodulehekülgi ja õpime veebilehtede tegemist“.
Kooli IT juht peab oluliseks, et ProgeTiiger jõuaks ka teistesse Rae valla koolidesse, sest sellist olukorda ei ole ette näha, et
programmeerimine võiks osutuda õpilastele
raskeks või igavaks.
Lagedi kooli esimene programmeerijate
lend saab oma oskused proovile panna
Microsofti korraldatud programmeerijate
võistlusel. 17. maiks
peavad olema õpilased ära saatnud oma
tehtud mängu, mida
asub koos teiste töödega hindama žürii.
RS

Lagedi kooli õpilastel on tublid tulemused
Käes on päikeselised kevadilmad, mis
annavad märku, et käesolev õppeaasta
hakkab jõudma lõpusirgele, mistõttu on
õige aeg teha väike kokkuvõte möödunust.
Emakeele olümpiaadi Harjumaa voorus
saavutas III koha Elo Petron 7. klassist
(juhendaja õp. Pilvi Leemets) ning tubli
XI koha Elisa Aru 9. klassist (juhendaja õp.
Tiina Ojabstein).
Elo Petron saavutas IV koha ka matemaatika olümpiaadi Harjumaa voorus (juhendaja õp. Eda Tuvikene).
4.-6. klasside matemaatika olümpiaadi
Harjumaa voorus saavutas 5. klasside arvestuses III koha Raiko Hotski (juhendaja
õp. Kaie Väinsalu) ning 6. klasside arves-

tuses VI koha Tarmo Kasak (juhendaja õp.
Tiina Puuste).
Matemaatika võistlusel „NUPUTA“ saavutasid võistkondlikus peastarvutamises IV
koha Raiko Hotski 5. klass, Tommy Toim
6. klass, Cristofer Krik 7. klass (juhendaja
õp. Eda Tuvikene).
Lagedi kooli õpilased on ka väga tublid
sportlased (juhendaja õp. Pille Rask), millest
annavad tunnistust järgmised tulemused:
TV 10 olümpiastarti I ja II etapil saavutasid häid tulemusi 6. klassi õpilane Egert
Sekk IX koht 60 m tõkkejooksus ja 7. klassi
õpilased Cristofer Krik I koht 60 m jooksus, Kait Lutt VI koht kaugushüppes, Rene
Tõldsep X koht kaugushüppes.
Cristofer Krik ja Kait Lutt osalesid ka
Harjumaa koolidevahelistel meistrivõistlus-

tel sisekergejõustikus, kus Cristofer saavutas I koha 60 m jooksus ning Kait IV koha
kaugushüppes ja IV koha 1000 m jooksus.
Lagedi kooli õpilased osalesid edukalt
ka Rae valla „Kabeäss“ 2013 turniiril, kus
6. klassist Kevin jäi jagama II-IV kohta,
Tarmo saavutas V koha. Kevin 9. klassist
I koht, Sander 8. klassist II koht ning 8.
klassist Kariina ning 9. klassist Roman jäid
mõlemad jagama III-V kohta.
Selleks, et saavutada häid kohti ja tõusta
kõrgele on vaja teha suurt tööd. Siinkohal
soovin tänada kõiki õpetajaid õpilaste juhendamise ja ettevalmistamise eest. Samuti ka kõiki õpilasi, kes sellel õppeaastal on
esindanud Lagedi kooli.
Merilyn Saarkoppel
Lagedi kooli õppejuht
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Lastekaitsespetsialist: Minu käest
perelepitust ei küsita
Rae vallas elab üle 3900 lapse
vanuses kuni 18, see on ligi
1/3 kogu elanikkonnast, mis
läheneb 14 000 inimesele. Valla
lastekaitsespetsialist Ketlin Kirs
tunneb nendest mitmeid läbi
oma ameti ning kahjuks ei tea
ta neid lapsi eduka õppetöö või
erakordsete saavutuste pärast
hobinduses või spordis.

Arvan, et lahutatakse
liiga kergekäeliselt ja
ei tehta tööd, et suhet
säilitada. Öeldakse küll,
et parem lahus elada kui
laste pärast koos, kuid
nii mõneski peres saab
suhte heaks midagi
ära teha. Ei tohiks nii
kergelt alla anda.

Väikest kasvu, sooja ja sümpaatsena mõjuv lastekaitsespetsialist
loetleb oma pooleaastase tööperioodi jooksul terve hulga probKetlin Kirs
leeme, miks ta vähemalt paarikümne lapsega on pikemalt juttu
rääkinud, et neid aidata. „Noorte
koolikohustuste mittetäitmine, pereproblee- teineteise peal kasutatud ka füüsilist jõudu.
mid, lahutavad lapsevanemad, lähisuhte vä- Kokku on registreeritud Rae vallas 18 kehagivallaga seotud juhtumid – neid erinevaid list väärkohtlemist, see tähendab, et enamus
juhtumeid on nii palju, kui kokku lugeda kuritegusid on toime pandud kodudes.
Osad toimikud lastekaitsespetsialisti laual
kõik erakorralised teemad“.
Lastekaitsespetsialisti kabineti riiulitel on on avatud põhjusel, et lapsevanemaid laste
hunnikutes teatmikke, voldikuid ja infob- jaoks füüsiliselt ei ole ja see on kaasaegne
rošüüre, mis kõik annavad infot abisaamise probleem: perekond on, aga maailma peal
võimaluste kohta erinevate murede korral. laiali. „Paljud vanemad käivad välismaal
„Meie inimesed on kinnised ja abi naljalt tööl ja lapsed on omapäi“, räägib Ketlin juba
ei küsi. Rae vald pakub näiteks perelepituse kahjuks vanast probleemist.
Eks igal ajastul on olnud peresid, kus lapteenust, aga seda ei ole veel keegi kasutanud“,
räägib Ketlin. Võlanõustamise teenust on sed kasvavadki iseseisvalt, siin pole midagi
vaid korra kasutatud ja ega pereteraapiagi iseäralikku. Sajand tagasi oli veel isekasvamine üsna tavaline, sest kellel siis oli talus
pole väga nõutud olnud.
„Arvan, et lahutatakse liiga kergekäeliselt aega lapsega mängida või metsa matkama
ja ei tehta tööd, et suhet säilitada. Öeldakse minna. Kuid tänapäeva isekasvamine on
küll, et parem lahus elada kui laste pärast teistmoodi. „Kui vanasti elati ühe katuse
koos, kuid nii mõneski peres saab suhte all, siis tänapäeval on vanemad lastest kauheaks midagi ära teha. Ei tohiks nii kergelt gel nii füüsiliselt kui sageli ka hingeliselt“,
alla anda“. Ketlin õpib ise töö kõrvalt pe- valib Ketlin hoolikalt sõnu.
„Laps vajab aga ärakuulamist ja kodureteraapiat ja teab, et kui inimene end ise
soojust“, refereerib Ketlin justkui klassikuid.
aidata laseb, siis saab alati aidata.
Kuid kuidas saab laps tunda kodusoojust, kui
Laud toimikuid täis
kodust on puudu need, kes saavad soojuse
Lastekaitsespetsialisti töölaud on toimi- luua. See on võimatu, kui elatakse lastest
kuid täis, mille sisu keegi peale tema ei näe. lahus ja see on keeruline kui vanem elab
Ketlin resümeerib, iga lugu kaante vahel laste juures, aga on murtud oma probleeon kordumatu, aga samas kõnelevad paljud mide kuhja all.
lood sellest, et laste probleemide põhjus on
vanemates või nende vahelistes suhetes. Ei Ilusa fassaadi taga kole pilt
„Pingetega ei tulda toime ja sealt hakole harvad juhtumid, kus nägelused kasvavad füüsiliseks väärkohtlemiseks. Piirkonna kavad laste probleemid pihta“. Ketlin lisab,
politsei on registreerinud käesoleva aasta et viimasel ajal on ta käinud kodudes, kus
aprilli keskpaigaks 14 juhtumit, mis on piltlikult öeldes maja fassaad on ilus, aga
seotud suuremat sorti peretüliga, kus on seest vaatab vastu sootuks vastupidine pilt.
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Sellised juhtumid on tänapäevaelu rütmi
arvestades justkui aimatavad, aga ega see ei
ole kaugeltki õigustus või vabandus. Lastekaitsespetsialisti ilme muutub veel murelikumaks, sest sageli on ilusatest kodudest
pärit lapsed emotsionaalselt sassis, enesesse
tõmbunud ja minnalaskmismeeleolu võimutseb nii õppimise kui muu üle.
Kas ilusa fassaadi ehitamine on siin maailmas kõige olulisem, mille poole püüelda?
Ei ole, kui ei osata ilusa fassaadi taga õnnelikud olla. Samuti ei taha lastekaitsespetsialist
olla nõus, et lapsed on liiga palju meedia
mõjuvõimu all, sest vaatame seda kust otsast tahes, laps on kergesti mõjutatav ja kui
teisi pildikesi meedia kõrvale pole sättida,
siis selle mõju ei saa alahinnata.
Alati ei saa väita, et parem lahendus lapsele on omadega silmast silma suhtlemine.
Lapsed võivad ka reaalse karmi maailma
eest n-ö peitu pugeda virtuaalmaailma.
„Arvutist ei ole mõtet vaenlast teha. Tähtis on tasakaalukus ja mõõdukus“, rõhutab
Ketlin, kes on kogu hingest valmis tegema
kõik endast oleneva, et peredele toeks olla
laste heaolu nimel.
„Õnneks on olemas järjest rohkem neid
vanemaid, kes oskavad lapsi targalt kasvatada ning suudavad oma võsukesi facebookist
ja muudest portaalidest ka arvutiväliste tegevuste juurde üha enam meelitada“. Paras
aeg on teha nüüd meil kõigil lapsevanematel
plaane 1. juuniks, mil peame lastekaitsepäeva. Teeme oma lastele head, märgates ja pakkudes seda, mida nad kõige enam vajavad.
Signe Heiberg, toimetaja

hariduselu

Terve paarisuhe, terve perekond
Pereväärtused ja -suhted on ühiskonna
alus. Kuid mitte ainult vanemate ja laste
suhted, vaid esmalt vanemate omavahelised suhted. Terve perekond on selline, kus
vanemate suhted on head ning mõlemad
osapooled on suhtega rahul. Armastust
on vaja. Ilma ei sünni midagi. Ega kedagi.
Kuid õnneliku suhte hoidmine on pingutustnõudev töö. Inimeste isikuomadused on
erinevad ja kokku ei pruugi saada ja armuda
mitte ainult need, kes on “teineteise jaoks
loodud”, vaid ka need, kes peavad üksteisega harjuma, võibolla aastaid. Püsisuhe on
väärtus, mida esimese tõsisema tüli peale
uisapäisa lõhkuda ei tasu.
Lahutamine ei lahuta mitte ainult perekonda, vaid ka lõhestab ühiskonda. Katkised
inimesed ei saa moodustada tervet ühiskonda. Hüljatuse tunne toob välja haigused, mis
muidu ei oleks välja löönud. Hülgamine
jääb laste hinge sügavamale, kui me arvata

oskame. See on valus nagu lein.
Mehe ja naise terve suhe loob eelduse
laste saamiseks ja kasvatamiseks. Lapsed,
kes on sündinud oodatult, kus on ema-isa
hool ja armastus, saavad elus palju paremini
hakkama. Nad ei vaja ühiskonna tuge, vaid
tahavad seda ühiskonnale anda. Head keskkonda ei pea me püüdma luua mitte ainult
ühiskonnas, vaid ka perekonnas.
Peaksime rohkem väärtustama paarisuhet. Näitama üksteisele, et ka raskustest saab
koos palju kergemini üle. Kui me vaatame
kooselu helgeid pooli, leiab enamik meist, et
neid on palju rohkem kui hetki, mis nii helged ei ole. Me võime võtta uue töö. Me võime
leida uue elukaaslase. Kuid meie oleme ikka
seesama. Sageli ei ole probleemid, mis meil
on, mitte kaaslase või keskkonna, vaid meie
endi omad. Lähtuvad meie suutmatusest ja
saamatusest, mida tihti õnnestub ravida.
Pereväärtused algavad mehe ja naise
suhtest. Armastusest, mis ei lõpe. Mis ei

Rae munitsipaallasteaiaõpetajate
palgad on Harjumaa parimad

väsi. Mis võibolla ei olegi lihtne tunne, vaid
sügavam kiindumus kaaslasesse, millest ei
taha ega suudagi naljalt lahti lasta. Siis ei
kannata ka lapsed, meie armastuse viljad.
Selleks, et armastuseni jõuda, on vaja sellest
alustada. Mitte hetkeemotsioonist, vaid püsivast kiindumusest oma kaaslasesse. Teda
tuleb püsivalt armastada. Iga päev.
Me ei vaja täna enam ilmtingimata enda
kõrvale kedagi ainult selleks, et meie elulised vajaduse toidu ja pea kohal oleva katuse
oleksid kaetud. Armastus, lähedus ja mõistmine on tänasel päeval koosolemise ülimaks
eesmärgiks. Oleme rohkem kui iialgi varem
teadlikud oma baasilistest vajadustest olla
märgatud, väärtustatud ja tunnustatud. Aga
kuidas sellise suhteni jõuda, kui tunnetekultuuri vallas ei ole ümbruskonnast eriti palju
häid eeskujusid võtta, keda spontaanselt
mudeldada võiksime?
Kui sa väärtustad iseennast ja soovid
oma lähisuhte kvaliteeti hoida, siis üheks
võimaluseks on seda hooldada PREP-paarisuhtekoolitustel, mis viiakse läbi valla ja
KÜSK-i koostöös, mille kohta rohkem infot
leiab aadressilt www.prep.ee.
Kaia Kapsta,
PREP-paarisuhtekoolitaja

Jaan Alver,
abivallavanem

Peetri Lasteaed-Põhikool otsib õpetajaid maailma suurimasse
eestikeelsesse lasteaeda, mis saab olema Peetris tänavu sügisest, mil valmib lasteaia 240 kohaline laiendus.
Tööd alustab 12 uut rühma ning kokku saab lasteaias olema 360 kohta 18 rühmas.
Peetri lasteaed värbab tööle 24 uut õpetajat ja 12 õpetaja abi.
Uute õpetajate tööle võtmine on ühelt poolt suur rõõm, aga sellega kaasas on
käinud ka mure, kas leidub sellisel hulgal õpetajaid. Omavalitsused maksavad
lasteaiaõpetajatele ja huvikooli pedagoogidele palka eelarvelistest vahenditest.
Riiklikku palga alammäära lasteaiaõpetajatele kehtestatud ei ole, nagu seda on
tehtud koolis töötavatele pedagoogidele. Vabariigi valitsus on kehtestanud üldhariduskoolide noorempedagoogi ning pedagoogi töötasu alammääraks 715 eurot.
Rae valla lasteaedade õpetajate töötasu noorempedagoogi ametijärguga õpetaja
töötasu alammäär tõusis samale tasemele nagu kooliõpetajate palga alammäär.
Rae vallavolikogu oli ühel meelel, et lasteaiaõpetajate töötasu tuleb võrdsustada
kooliõpetajate palgaga ning alates käesoleva aasta algusest tõusis lasteaiaõpetajate palk 608 eurolt 715 eurole (+17,5%).
Kuid võimalused on omavalitsustel erinevad. Leidub omavalitsusi, kus lasteaedade
õpetajad teenivad alla 600 euro kuus. Enamasti jääb palgaskaala 600–700 euro
vahele. Loodame, et oleme oma palgaskaalaga konkurentsivõimelised mitte ainult
Harjumaal vaid kogu vabariigis ning et volikogu õige otsus aitab kaasa meisterõpetajatele tee leidmise meie valda – vabariigi suurimasse lasteaeda Peetris.
Haridusvaldkonna palgapoliitika arutelu on kindlasti teemaks juba valla järgmise
aasta eelarve koostamisel. Samas ootame ka huviga, milliseid samme astub vabariigi valitsus pedagoogide palgatõusuks 2014. aastal – hariduse rahastamismudel
on ju lõpuni lahendamata.
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Kevad saabus Peetri kooli muusika ja tantsuga
Peetri lasteaed-põhikool tähistas tõelise
kevade saabumist 15.–19. aprillini toimunud muusika- ja tantsunädalaga.

Tegemist on juba traditsiooniks saanud
sündmusega, milleks lapsed nädalaid ettevalmistusi teinud.
Nädalat alustas ühine sabatants läbi koolimaja, millele järgnes kooli kooride esinemine. Tänaseks tegutseb Peetri koolis neli
koori: 1. klasside lauluring, poistekoor, mudilaskoor ja lastekoor.
Nädala raames toimus kaks suursündmust: esmakordselt meie kooli lühikeses
ajaloos Peetri kooli tantsushow 2013 ja solistide laulupäev. Lapsed valisid tantsushowks
ise muusika, mõtlesid iseseisvalt tantsukava
ja esinemiskostüümid. Tantsukavade harjutamine pani lapsed proovile meeskonnatöös, polegi nii lihtne mitmekesi sammude
osas üksmeelele jõuda. Kava koostamine ja
harjutamine kujunes tõsiseks loominguliseks väljakutseks, tantsunumbreid harjutati
nii igal vahetunnil kui ka pärast koolipäeva lõppu.
Esitusele tuli 15 tantsukava, neist ligi
pooled olid poistekavad. Tantsushowst ei

jäänud välja ka õpetajad – esitusele tuli
meesõpetajate rahvalik
tants, naisõpetajate latiinosugemetega tants
ja tantsuõpetajate erinumber. Esinejatele
andis oma hinnangu
žürii, kuhu kuulus ka
üllatuskülaline Alexandra Žeregelja.
Nä d a l a l õp e t a s
meie kooli solistide esinemine. Paljude laste
jaoks oli esinemine solistide laulupäeval esmakordseks lava- ja mikrofoni kogemuseks.
Kõik olid väga tublid, repertuaar oli erinev
ja laulja isikupära arvestav. Antud päeval
astus üles 21 solisti, lisaks üllatusesinejad:
Kaire Vilgats, kes kuulus ka žüriisse ja Estonia ooperilaulja Kätlin Truus, kes esitas
laule muusikalidest ning meie kooli õpetajad.
Nädala jooksul sai suur osa Peetri kooliperest esinemiskogemuse võrra rikkamaks.
Ja vaatamata sellele, et pealtvaatajateks olid
nii tuttavad koolikaaslased kui ka lapsevanemad, tekkis lastes lavanärv, aga silmis

Vaida põhikool osales
„Koolitants 2013” finaalis

„Koolitants 2013” lõppvõistlusele Salme
kultuurikeskuses oli 580 alustanud tantsurühmast edasipääsu lunastanud 90 tantsurühma. Vaida põhikooli tantsutrupp
HOOP-SIDE võitles endale välja ainsana
nii Rae vallast kui Harjumaalt finaalikoha
showtantsu kategoorias. Festival oma
6000 osavõtjaga on kahtlemata üks populaarsemaid noorteüritusi, millest osavõtt
on paljude laste unistus.
Üks kolmandik kooli tantsib
Vaida põhikoolis algas viis aastat tagasi kooli vilistlase ja tänase ringijuhendaja
Deisi Viimse sihikindel töö koolitantsu
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vallas. Koolis töötab tema juhendamisel
kaks rühma, mille nimed on HOOP-SIDE
ja LOLA. Kaks korda nädalas on 35 last ehk
ligi kolmandik kogu kooli õpilaste arvust
hõivatud treeningutega. Stiiliks on hip-hop
ja showtants. Põhiliselt näidatakse oma
oskusi kooli üritustel esinedes. Sooja vastuvõtu osaliseks saadud on ka Vaida lasteaia
ja valla üritustel. Kogemused ja edasiantavad tantsutarkused on Deisi omandanud
oma kooliajast ja ise tantsimisega tegeldes.

Koolitantsu festival
Eesti koolitantsu festivali on korraldatud
kümmekond aastat. Eelkõige iseloomustab
seda üritust ladus korraldus ja
televisiooni kaasamine. Osalejate rohkuse tõttu korraldatakse
enne lõppvõistlust eelvoorud ja
tantsitakse neljas vanuseastmes
ja erinevates tantsukategooriates.
Vaida kool osales 7.- 9. klassi vanuseastmes showtantsu kategoorias.
Juba maakonnavoorus Viimsi
Keskkooli aulas tekkis edulootus,
sest 40 osaleja seas jagati välja kaks
eripreemiat, millest ühe sai Deisi

säras päike.
2. klassi lapsed Casey Liis, Karoliine,
Kirke ja Kadriann: „Kõige lahedam oli ise
esineda ja oma klassikaaslaste esinemist
vaadata. Ägedad olid ka õpetajad. Tantsukava tegemine oli vahva, harjutasime palju,
vaidlesime ja läksime natuke riidu ka – õnneks saime lõpuks ühisele kokkuleppele ja
kava tuli hästi välja.“
Meie sooviks ja eesmärgiks oli pakkuda
õpilastele võimalust ennast loovalt ja julgelt
väljendada. Õpetada läbi muusika tegema
koostööd oma koolikaaslastega.
Kaia Roots, Peetri põhikool
ja pääs edasi oli avatud. HOOP-SIDE tantsus
oli tunda jumet, sära ja omapära.
Piirkonnavoor oli juba teisest mastist,
sest edasipääsuks tuli alistada Tallinna rühmad, mis koosnesid tantsukoolide ja stuudiote tantsijatest. Algselt võimatuna näiv
sai teoks. Kui tuli teade, et pääs vabariigi
finaali on avatud, oli terve koolipere lihtsalt
õnnelik. Rõõmuhõisked ei tahtnud vaibuda.

Finaalide finaal
6. aprill ja Salme kultuurikeskus. Harjumaalt ainukesena finaalis ja olles vabariigis kuue parema seas, oli Vaida kooli jaoks
rohkem kui üks tants. See oli vastutus:
esineda suurel laval, kus sinu võimeid ja
oskusi hindab 10liikmeline auväärt žürii,
kus on ainult parimatest parimad ja täismaja pealtvaatajaid. Kõik kavad, mis esitati,
olid lihvitud, väljapeetud ja professionaalsed. Laureaadiks osutusid Jõgeva noored
kavaga „Kinnitage turvavööd!“.
Meie kooli kava „Vinge vanakool” ei
jäänud taseme poolest sugugi alla laureaatide esitusele. Usun, et tol laupäevaõhtul
tundsid kõik kohalolijad rõõmu oma kooli
esitusest ja said fantastilise elamuse. Minu
tänusõnad kõigile tantsurühma liikmetele
ja juhendajale.
Indrek Uuemaa,
Vaida põhikooli direktor

mitmesugust

Karjäärikonverents „Püüa päeva!“
Jüri Gümnaasiumi 11.klassi õpilane MaiTriin Puström kirjutab, et olenemata rõõmusõnumist, et pooled tunnid õpilastel
ära jäid, oli siiski palju parem „Karjääripäeval“ kogetu. Ürituselt said õpilased palju
julgust ja tahet juurde püüelda soovitud
hariduse ning töökoha poole.
Käesoleval aastal 14. märtsil toimus Jüri
Gümnaasiumis karjäärikonverents „Püüa
päeva!“. Tegu on Rajaleidja Ida-Harju keskuse traditsioonilise sündmusega, mis keskendub igal aastal pisut erinevale teemale,
avardades gümnaasiumiõpilaste maailmapilti ja toetamaks nende karjäärivalikuid.
2013. aasta „Püüa päeva!“ oli järjekorras juba
kaheksas. Konverentsil osalesid Jüri Gümnaasiumi 10.–12. klasside õpilased ning külalised Kuusalu ja Kehra Gümnaasiumitest.
Päev jagunes kaheks osaks, millest esimene sisustati põnevate loengutega, teine
kuulus aga „elavale raamatukogule“, mis
andis noortele võimaluse uurida oma kandi
aktiivsete ja ettevõtlike persoonide käekäigu kohta.
Üritus algas registreerimisega, millest
pidid osa võtma kõik konverentsil osalevad
õpilased ja õpetajad. Iga registreerija sai enda
nimega ja ühe numbriga nimesildi. Registreerimislauas jagati erinevaid karjääriteemalisi meeneid: kleepse, pliiatseid, flaiereid.
Samuti oli võimalik ka loosis osaleda. Peale
registreerimist olid kõik osalejad kutsutud
aulasse, kus algas üritus.

Esimesena oli kõnelema kutsutud Märt
Treier. Nagu võis arvata, põhines Treieri
jutt antud konverentsi teemal – karjääril.
Paljude erinevate töökogemustega mees
oskas värvikalt kõnelda erinevatest tööga
seonduvatest situatsioonidest. Ta seletas,
kui oluline on tegeleda erialaga, mis on südamelähedane. Treier väitis, et olukorras,
kus tulevasele tööandjale saadavad erinevad kandidaadid kokku 1000 CV-d, ei saa
määravaks mitte CV sisu (võibolla ta ei loegi
neid), vaid silmast silma kohtumine. Esmamulje on kõige tähtsam. „Silmades peab sära
olema,“ väitis ta. Seepärast on eriti oluline
külastada soovitud ametikoha ülemust, et
näidata üles tõelist huvi, isegi siis, kui sind
esialgu pole tööintervjuule kutsutud. Märt
Treieri kasulikud nõuanded karjääriküsimustes ja äratundmisrõõm paljudes tema
näidetes tegid ettekande väga huvitavaks.
Peale Treieri ettekannet oli väikene
puhke- ja söögipaus. Külalistele oli kaetud
kohvilaud ning sööklas said kõik kõhu täis
süüa. Pärast pausi tuli kuulajaskonna ette
rääkima tarkvara arendusjuht Meelis Lang.
Ta on õppinud IT-d mitmes koolis ning just
sellest valdkonnast oma ettekande pidaski.
Tema sõnul on IT üks maailma suurimaid
valdkondi, kus on palju tööpakkumisi ja
tööjõupuudust. Sama koormusega mõnel
teisel ametikohal töötav inimene saab tema
sõnul palju vähem palka kui IT valdkonnas.
Ta väitis, et tuleb oma tugevusi enda kasuks
ära kasutada. Meelis Langi sõnul tuleks vali-

da valdkond, millele on suur nõudlus, kuna
see tagab töötajale suure palganumbri ning
rahuldab ka tööturu nõudlust.
Kui oma ettekande oli lõpetanud Meelis
Lang, algas päevakava kohaselt virgutusmoment. See toimus nii, et igaüks pidi viskama pilgu oma nimesildile, kus oli kirjas
üks number. Numbrid olid ühest kaheteistkümneni ja nii moodustasid ühesuguste
numbritega inimesed ühised grupid. Suured
numbrisildid olid juba varasemalt erinevatesse aula kohtadesse paigutatud. Igaüks pidi
võtma oma tooli ja minema antud numbri
juurde. Grupid moodustati „elava raamatukogu“ jaoks.
„Elav raamatukogu“ nägi välja nii, et iga
ringisistuva grupi juurde tuli üks konverentsil külalisena viibiv ametiesindaja. Seejärel
anti 15 minutit, kus võis nn „raamatult“
kõike küsida. Samuti tutvustas „raamat“
õpilastele, kus sellist ametit õppida saab ja
julgustas noori südamelähedasi valikuid
tegema. „Elav raamatukogu“ kestis kokku
tund aega, seega jõudis iga grupi juurde neli
ametiesindajat. Kahjuks ajanappuse tõttu
ei jõudnud kõik külalised kõigi gruppide
juurde ning see oli ka mitmete osalejate
sõnul üks väheseid negatiivseid külgi kogu
ürituse juures.
Peale elavat raamatukogu toimus päeva
kokkuvõte ning ürituse külaliste ja korraldajate tänamine. Jagati ka loosivõitjatele auhindu ning mindi õnnelikult igaüks oma koju.
Mai-Triin Puström, 11.ki klass

Pillerpallis osteti
teatripilet kommi eest
Nuppude rühma õpetaja Astra Teras koges taaskord teatrikuu õnnestumist Vaida lasteaias Pillerpall.
Teatrikuu tähistamine on saanud meie lasteaias toredaks traditsiooniks. Igal aastal alates märtsikuu viimasest nädalast toimuvad
erinevad esinemised – kaasa löövad kõik
aiarühmade lapsed. Iga rühm õpib selgeks
ühe lavastuse, mida näevad siis nii mängukaaslased kui ka lapsevanemad. Nuppude
rühm kutsus seekord oma esinemist vaatama
ka lapsed Pikavere lasteaiast.
Esinemistele eelnevatel nädalatel toimuvad ettevalmistused: lastele teatriteema
tutvustamine, näidendi teema valik, erinevate rollide jaotamine, tekstide õppimine,
dekoratsioonide, kostüümide ja peakatete
meisterdamine. Nuppude rühmas seekord
ka kuulutuste ja piletite tegemine.
Lavastuste valimisel oleme lähtunud eelkõige sellest, et meil on tegemist liitrühma-

dega: igas vanuses laps saab omale jõukohase rolli. Näidendis käsitletav teema peab
huvitama lapsi.
Etendused toimusid lasteaias teistele
rühmadele hommikuti ja vanematele õhtupoolikul, seda võisid vaatama tulla kõik
pereliikmed ja tuttavad. Etendused olid
õpetlikud ja said kõik väga sooja ja positiivse
vastuvõtu publikult poolt.
Näpsude rühm lavastas loo „Muti-onu
pidu“, Piiksude rühma etendus kandis pealkirja “Väike hiirepoju”. Viimasena, 18. aprillil esines lasteaia saalis Nuppude rühm, kes
jutustas loo „Kuidas vikerkaar endale värvid
sai“. Lapsed õppisid lisaks tekstile selgeks ka
kolm laulu ja kaks tantsu. Liikumine, laul,
pilliheli, rütmid rikastavad ja lisavad etendusele värvi ning annavad võimaluse aktiiv-

semalt kõigil lastel kaasa lüüa. Oli kevadine
etendus, mis andis lootust, et ükskord saabub
kevad ka meile.
Nuppude rühmaga tegime nii nagu on
päriselt teatris: lapsed käisid ise pileteid
ostmas – piletihinnaks oli üks komm, piletimüüjateks Nuppude rühma lapsed. Saali
minnes olid uksel piletikontrollid. Saalis olid
nummerdatud pingiread ja istekohad – nii
pidi iga laps istuma piletil märgitud kohale.
Ka pidulik riietus oli lapsel sel päeval seljas.
Kogu teatrihooaeg oli täis meeldivat sagimist, rõõmsat meeleolu ja ootusärevust.
Lapsed said juurde palju esinemisjulgust,
neil arenes eneseväljendusoskus ja mis kõige
tähtsam – nii tulebki neisse juba lasteaiast
„teatripisik“.
Astra Teras, Nuppude rühma õpetaja
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Jüriöö ülestõusust 670 aastat hiljem
Kuidas mõrvati 1343. aasta 23. aprillil
alguse saanud ülestõusus neli eesti kuningat, kuidas eestlased võitlesid erinevates
lahingutes ja milliseid taktikaid eestlased ja ordu kasutasid. Eelmises numbris
kirjutasin taustainfost, kuidas maarahva
ülestõus alguse sai.

Nelja kuninga mõrvamine
Uudised Taani valdustes ja Saare-Lääne piiskopkonnas puhkenud ülestõusust
jõudsid kiiresti Liivi orduni, kui tapmistest
põgenema pääsenud hirmunud sakslased
ükshaaval ordu alale hakkasid saabuma.
Tartu piiskopkonna piiridel Pihkva vürstiriigiga sõdiv ordumeister saatis ülestõusnute
juurde otsekohe ühe orduvenna, kes keelt
tundis ja keda nad (eestlased) tundsid (võimalik, et mõne eestlasest orduvenna) ning
kutsus ordusaadiku suu läbi eestlasi Paidesse saadikuid läkitama, kes siis maarahva
“äralangemise” põhjuseid selgitaksid. Lisaks
lubas ta heastada kõik süü, millega sakslased
ülestõusuks põhjust on võinud anda.
Eestlased saatsid saadikutena Paidesse
oma neli kuningat, keda saatsid kolm sõjasulast. Ülestõusnud lubasid ka Tallinna
piiskopil läbi oma territooriumi Paidesse
läbirääkimistele minna. Teada on, et Tallinna piiskop saabus koos eestlastest saadikutega. Küsimärgiga on, miks eestlased
nõustusid minema Paidesse (lõvikoopasse),
miks ei valitud mõnda neutraalsemat läbirääkimiste kohta?
Lisaks ordumeister Burchard von Dreilebenile saabusid Liivi ordu poolt Paidesse
veel Viljandi ja Riia komtuurid, Järvamaa
foogt ja palju teisi kõrgeid orduvendi. Suur
rüütlite arv, kes Paidesse saabusid, vihjab
sellele, et ordu kasutas läbirääkimisi vaid
ajavõitmiseks ning peaeesmärgiks oli kuningate neutraliseerimine, et siis juhtideta
jäänud ülestõusnute väesalkadele ükshaaval
kallale tungida. Sellele viitab ka vahetult
enne läbirääkimisi, veel enne Liivi ordu
ametlikku sõjakuulutust, Kursi komtuuri
Johan de Witte algatatud kallaletung Ravila
külas laagris olevale 500 mehelisele eesti ratsasalgale, kellest vaid 200 olevat põgenema
pääsenud. 4. mail 1343 algasid Paides läbirääkimised. Saksa poole eestkõnelejaks oli
Liivi ordu maameister isiklikult.
Eestlaste kuningad teatasid, et oleksid
nõus Liivi ordu vasallideks hakkama, kuid
seda ainult tingimusel, et nende üle ühtegi
otsest isandat ei ole. Ordumeister päris kuningatelt aru selle kohta, miks eestlased nii
palju sakslasi, teiste hulgas ka Padise mungad, ära olid tapnud. Selle peale vastasid
kuningad, et neid (s.t. maarahvast) “olevat
nii kaua piinatud ja vaevatud, et nad seda
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kauem enam sallida ega välja kannatada
ei suutnud.” Mis aga puutub Padise munkadesse, siis olnud neilgi “küllalt süüd, ja
oleks veel üks küünrapikkune sakslane,
peaks seegi surema”.
Ordumeister Burchard von Dreileben
kuulutas sellise “mõrtsukateo” karistuse vääriliseks ning teatas, et kuigi ta kuningaid ei
puuduta ja nad vabaks jätab, ei luba ta neil
ometi enne Paide ordulinnusest lahkuda,
kuni ta eluga eestlastele kätte maksmast
tagasi on tulnud. Kuningatest saadikud,
kellele keskaegse kombe järgi oli antud
turve (saadikupuutumatus), mis pidi neile
kindlustama nende isikupuutumatuse, said
sellise jämeda komberikkumise üle vihaseks
ja nõudsid, et neid maleva juurde tagasi lastaks ja lubataks neil oma õnne ordurüütlite
vastu lahinguväljal proovida, kuid tulutult.
Ordumeister tegi Järva foogt Luter Steckele
ülesandeks eestlastest “külaliste” eest hoolitseda. “Liivimaa noorema riimkroonika” ja
Marburgi Wigandi vastuoluliste kirjelduste
järgi olevat väidetavalt eestlased Paide linnuse lahtises käigus kokkupõrke provotseerinud, mispeale sakslased neljale eestlaste
kuningale ja nende kolmele sõjasulasele
hulgakesi kallale tungisid ja nad kõik surnuks raiusid. Hilisemate tõlgenduste kohaselt
peegeldavad need vastuolulised kirjeldused
saksameelsete kroonikute kohmakat katset
diplomaatilise etiketi vastu rängalt eksinud
Liivi ordut õigustades ordu mainet kaitsta.
Hilisemad baltisaksa ajaloolasedki on
pidanud tunnistama seda õigusvastaseks
teoks ja mustaks plekiks minevikus.
Ülestõusu edasine kulg mandri-Eestis:
Pärast eestlaste kuningate mõrvamist asus
suur orduvägi Burchard von Dreilebeni juhtimisel Paidest Tallinna poole teele. Ometi
ei liigutud otse Tallinna alla, vaid jäädi kõigepealt Oru mõisa (Kose khk) Kämbla külla
üheks ööks ja päevaks laagrisse, et väesalgad
seal koguneda saaksid. Turu ja Viiburi foogtide abivägesid ootavad eestlased kasutasid
viivitust väesalkade saatmiseks orduga viivituslahingute pidamiseks.

11. mail 1343
Kämbla lahingud: Esimene viivituslahing
toimus pühapäeval 11. mail 1343 Kämbla külas, kus 200 eestlast laagris olevatele
ordumeestele kallale tungisid. Neist olevat
sada maha löödud ja teine sada põgenema
pääsenud. Varsti pärast seda toimus Kämblas teine kokkupõrge sajamehelise eestlaste
väesalgaga, kellest 60 olevat lahingus tapetud. Ordu kaotustest kroonikad vaikivad.
Kanavere lahing: Vaevalt oli Kämbla lahing lõppenud, kui ordu peaväe laagrisse
saabus käskjalg, kes andis teada, et suur hulk

eestlasi 3,5 km kaugusel Kanavere läheduses ohustab Põltsamaa foogti juhitud väesalka, mispeale orduvennad hobuste seljas
tuhatnelja foogtile appi tõttasid. Eestlased
taandusid raskerelvastuses ratsarüütlite eest
taktikalise eelise võitmiseks Kanavere rappa.
Seepeale tulid rüütlid hobuste seljast maha,
et eestlasi jalgsi rünnata. Esimesel Kanavere
rabas toimunud kokkupõrkel kindlat võitjat
ei olnud, kuigi elu kaotasid mitmed nimekad
orduvennad. Uue rünnaku järel toimunud
teine lahing lõppes sakslastele võidukalt ning
kokku olevat Kanavere rabas elu kaotanud
1600 eestlast.
Kämbla, Kanavere lahingute ja teiste
kroonikates kirja pandud andmete põhjal on
näha, et eestlased pidasid tänapäevamõistes
viivituslahinguid – (suhteliselt) väikesed salgad ründavad vaenlase (põhi)vägesid aeglustamaks nende liikumist endi põhivägede
suunas, et endi põhiväed jõuaksid paremini
ennast ette valmistada, veelgi tõenäolisem,
et liitlaste Turu ja Viiburi foogti abiväed
oleks enne orduvägede peavägede saabumist eestlastega samal ajal kohal ja valmis
ordule otsustavat lööki andma.

14. mail 1343
Sõjamäe lahing: 14. mail 1343 jõudis
orduvägi Tallinna lähistele ja jäi linnast
penikoorma (umbes 10 km) kaugusel paigale. Ordumeister kartis, et rüütlite raskeratsaväge nähes võib eestlaste malev jällegi
taktikaliselt lähedal asuvasse sohu taanduda.
Ta saatis Võnnu ja Turaida foogtid kahe lipkonnaga aja võitmiseks eestlaste malevaga
rahu pakkumise ettekäändel petteläbirääkimisi pidama. Foogtid jõudsidki eestlastega kokkuleppele ning ordu peavägi liikus
Lasnamäele ülestõusnute laagri alla. Seejärel saatis ordumeister uue saadiku eestlaste
juurde, kes andis teada, et ordu on leppest
lahti öelnud ning eestlased valmistugu lahinguks. Ülestõusnute malev hakkas kohe
varasema plaani järgi soo poole taganema,
kuid selleks ajaks oli orduvägi tee sohu tõkestanud. Järgnevas Sõjamäe lahingus kaotas kroonikate andmetel elu 3000 eestlast.
Ülestõusnute otsusekindlusest annab aimu
krooniku kirjeldus langenut teeselnud eestlasest, kes tapluse järel ühele lahinguvälja
uudistama tulnud Tallinna linnakodanikule
veel poolsurnunagi kallale tunginud. Liivi
ordu ja eestlaste maleva vahel toimunud
lahingu paika hakati rahvasuus nimetama
Sõjamäeks, mis on praegu koht Tallinna
Lasnamäe linnaosas.
Taani valdused Liivi ordu kaitse alla:
Sõjamäe lahingu järel toodi ordumeister
Burchard von Dreilebeni ette üks vangistatud
sakslane, kes oli eestlaste poole üle läinud

mitmesugust
ning kelle ordumeister hiljem kannakõõluseid pidi lasi üles puua. Tema käest sai ordumeister esmakordselt kuulda, et rootslased, kes hiljuti Skandinaavias mitmed Taani
valdused enestele olid vallutanud, viie päeva
pärast suure väega eestlastele appi tulevad,
sest Rootsi olevat juba ammu Tallinna oma
kätte ihaldanud (Nii Rootsi kui Taani kuningad olid huvitatud kontrolli säilitamisest ja
suurendamisest tulutoovate kaubateede üle
ja Hansa mõjuvõimu vähendamisest). Seda
kuuldes palusid Tallinnast tulnud Taani kuninga 15 nõunikku ja vasallkond, et Liivimaa
ordumeister isiklikult Tallinna ja Rakvere
ajutiselt eestlaste ja rootslaste eest oma kaitse alla võtaks ning kohustusid tasuma kõik
sellega seoses tekkida võivad kulud. Meister
soostus pärast tasu lubamist seda ka teha ja
määras Viljandi komtuuri Goswin von Herike nende alade asevalitsejaks.

16. mail 1343
Ülestõusu maha surumine Mandri-Eestis:
16. mail suundus orduvägi meister Burchard
von Dreilebeni juhtimisel ümberpiiratud
Haapsalule appi. Eestlaste vägi taandus
rüütlite raskeratsaväe eest taktikalist eelist otsides ilma lahinguta rappa. Vahepeal
kutsusid ülestõusnud Liivi ordu jõudude
killustamiseks Pihkva vürstiriiki ordu ja
Tartu piiskopkonna maadele tungima. Kaks
Pihkvasse läkitatud saadikut rääkisid pihkvalastele, kuidas kõik sakslased koos meistri
ja orduvendadega Harjus maha olla löödud
ning õhutasid pihkvalasi soodsat juhust kasutama, et Tartu piiskopkonda rüüstama
minna. Seda pihkvalased ka 5000 mehega
tegid, tungides röövides ja põletades ning
inimesi ja kariloomi tappes kuni Otepääni.
Kuna ülestõus Põhja-Eestis oli juba peaaegu
maha surutud, suutis ordu piisavalt vägesid
koguda, et hulljulge rünnakuga tuhatkond
rüüstajat tapetuna lahinguväljale jättes ülejäänud Pihkvamaale tagasi ajada.
18. mail saabus Viiburi foogt Dan Niclisson suure väega Tallinna alla ja päev
hiljem ka Turu foogt. Seal said nad teada,
et eestlaste malev on lüüa saanud ning Tallinna nö. eliit on linna kaitse Liivi ordule
usaldanud. Läbirääkimistel Goswin von
Herikega nõudsid nad linna Taani kuninga
poolt Rootsi kuningale tehtud kahjude eest
kompensatsiooniks saada, kuid neile öeldi
ära. Mõlemad foogtid lahkusid peatselt reidilt, kuid enne seda riisusid nad Tallinna
lähistelt linna kariloomad.
Kuigi eestlaste peavägi oli Sõjamäe lahingus lüüa saanud, olid maapiirkonnad
ja kohaliku tähtsusega linnused endiselt
ülestõusnute kätes. Nendest jagu saamiseks
palus von Dreileben Saksa ordu kõrgmeistrilt
vahepeal juba ka Saaremaale levinud ülestõusu mahasurumiseks lisavägesid. Preisimaalt
saabuski septembris Riiga kaks komtuuri

Valjala kiriku põhjaportaal, mis arvatavalt purustati Jüriöö ülestõusuga seoses, purustuste iseloom
viitab uksest sissemurdmisele

Arnold sai aru, et linnust ei ole võimalik
kaitsta ning loovutas ümberpiiratud kantsi
neile lubatud vaba läbipääsu eest ülestõusnutele. Ometi ei pidanud ülestõusnud sõna
ning lõid maha kõik linnusest välja tulnud
ordurüütlid ja teised sinna pakku läinud
sakslased. Sarnaselt harju- ja virumaalastele
valisid ka saarlased endale Vesse nimelise
kuninga. Huvitava kokkusattumusena valitses Tartus samal ajal Wescelinuse- nimeline piiskop. Saaremaa ja Muhumaa jäid
iseseisvaks talveni. 1344. aasta veebruaris
tungis Preisimaalt saabunud abivägedega
täiendatud orduvägi meister Burchard von
Dreilebeni juhtimisel üle kinnikülmanud
mere saartele ning liikus röövides ja põletades Purtsa maalinna alla, kuhu oli varjunud
suur hulk rahvast. Lahing Purtsa pärast kestis hommikust ööni, kuni orduväel õnnestus
kaitserinnatistest läbi murda. Linnas olevat
tapetud 2000 inimest, sakslasi langes 500.
Sakslaste kätte langes vangi kuningas Vesse,
keda kõigepealt piinati ja siis välja väänatud
jalgadega küünarnukke pidi piiramismasina
külge üles poodi.
Esialgsele edule vaatamata ei õnnestunud
ordul ülestõusu Saaremaal maha suruda.
Märtsis enne merejää sulamist oli orduvägi
sunnitud tagasi mandrile pöörduma, sest
pikema viivituse korral oleksid lumesulamisaegsed teed Preisimaale naasvatele abivägedele läbipääsmatuks muutunud.1345.
aasta talvel naasis meister orduväega Saaremaale ja rüüstas Karja ümbruses kaheksa
päeva jooksul maa paljaks. Lõpuks palusid
saarlased rahu. Läbirääkimiste tulemusena
soostusid saarlased otsekohe pantvange
andma ning lubasid kõik oma relvad Lihula ordulinnusesse viia. Lisaks lubasid nad
maha lõhkuda oma Maansaare linnuse,
mille asemele ordu hiljem Maasilinna ordulinnuse püstitas. Linnuse ehitus määrati
karistuseks saarlastele, millest tuleneb ka
selle saksakeelne nimi Soneburg (‘trahvi–
ehk karistuslinnus’). Kaks aastat iseseisvad
olnud saarlaste tingimusliku alistumisega
1345. aastal sai läbi kokkuvõtlikult Jüriöö
ülestõusuna ajalukku läinud maarahva viimane suurejooneline katse pealesunnitud
ristiusku maha raputada ja muistset iseseisvust tagasi saada. Ülestõus halvendas eesti
rahva reaalset olukorda ja selle tulemusel
jäi maa poliitilisse juhtimisse vähem eestlasi, kui enne ülestõusu, ning aja jooksul
saksastusid nemadki.

“Liivimaa noorema riimkroonika” sõnul
“lõid saarlased maha kõik sakslased, noored
ja vanad, nii nagu see Harjus oli sündinud,
uputasid preestrid merre ja läksid samal päeval Pöide linnuse alla, mille ees nad olid kaheksa päeva, sest nad teadsid hästi, et linnust
piirajaist vabastada ei võidud.” Pöide foogt

Lõppsõna ja selgitusi
Kes olid eestlaste liidrid, kas mõjukad
(suurmaa omanikest) talupojad/suurnikud,
või eesti soost ülikud/aadlikud/vasallid?
Säilinud kroonika andmetele tuginedes
jääb mulje, et tegemist on pigem vasallideaadlikega. Siis on veel kirjas, et eestlaste
laagris löödi rüütleid. Kuna teadaolevalt
seal lahingut sel ajahetkel ei toimunud, siis

700 hästirelvastatud ratsamehega, kellest
üks osa Viljandit ja teine Paidet kindlustama
saadeti, samas kui suurem osa ühines Liivi
ordu peaväega, mis pärast mardipäeva Harjumaad laastama läks. Ordumeister andis
preisimaalastega tugevdatud sõjaväele korralduse Harjumaal kõik vanad koos noortega
maha tappa, mis ka täide olevat saadetud.
Viimased talve hakul orduväe kätte langenud linnused olid Varbola Jaanilinn ja Lohu
Jaanilinn. Pärast seda kirjeldati Harjumaad
kui “tühja ja paljast maad”.
Põhja-Eesti müümine Liivi ordule: Pärast
ülestõusu läksid Liivi ordu kätte kõik tähtsamad Taani linnused Eestimaa hertsogkonnas
– Tallinn ja Rakvere 1343. ning Narva 1345.
aastal. 1346. aastal müüsid Taani kuningas
Valdemar IV ja Brandenburgi markkrahv
Ludwig Eestimaa hertsogkonna Liivi ordule,
kes maksis selle eest Taani kuningale 19 000
hõbemarka (4 tonni hõbedat) ja markkrahv
Ludwigile 6000 hõbemarka.

24. juulil 1343
Ülestõus saartel: 24. juulil 1343, päev enne
jaagupipäeva, kordusid jüriöö sündmused
saartel, kui korraga tõusid võõrvõimu vastu
üles osaliselt Saare-Lääne piiskopkonnale
ja osaliselt Liivi ordule kuuluvad Saaremaa
ja Muhumaa.
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20 mitmesugust
saab see tähendada vaid rüütliks löömist.
Rüütliks löömisega nalja ei tehtud, järelikult
pidi(d) eestlaste poolel olema vastavas seisuses isik(ud) kellel oli õigus rüütliks lüüa.
Olemasolevad andmed annavad mõista, et Jüriööl alanud eestlaste vastuhakk oli
suunatud aina rohkem domineerima hakkavale saksa/saksi vasallide tegevusele, mis
oli maarahva seast pärit vasallid vähemusse
jätnud suhteliselt lühikese ajaga.
Olen lugenud ka tõlgendusi, kus arvatakse, et Põhja-Eesti müümine Saksa ordule
taanlaste poolt 1346. aastal ei ole seotud Jüriöö ülestõusuga. Päris otseselt võibolla mitte,
aga kaudsemalt kindlasti, kuna Taanis olid
majanduslikud raskused (täpsemalt Taani
kuningal). Plaanis oli loobuda Põhja-Eestist ja saada selle müügist raha. Eestlastele
võis just üheks ülestõusu motivaatoriks olla
Taani raskused ja soov mitte langeda Saksa
ordu Liivi haru tugevneva mõju alla.
Kroonikate järgi võis hoopis olla Jüriöö
otseseks ajendiks see, et 1342. aastal või 1343.
aasta alguses saatsid eestlased oma saatkonna
Taani kuninga juurde, kellele kaebasid endi

On veel üks huvitav seos Jüriöö
ülestõusu võimalikust motiivist
Taani kuningakoja suhteid Saksamaa
ja Rootsiga ning võimalikku eellugu
meie Jüriöö sündmustele kirjeldab
rootsi ajakirjanik Christer Andersson
artiklis «Skåne. Kuningriik ja mässuvägi»
(Nordvästra Skånes Tidningar, 5. jaanuar
1997).
1329. aastal panditi Skåne (Lõuna-Rootsi) Holsteini krahvile Gertile. Holsteinlased pigistasid oma foogtide valitsemisel
skoone aadlilt, linnaelanikelt ja talupoegadelt välja viimse kui vara. Mõne
aasta jooksul viis see kogu elanikkonna
peaaegu täieliku paljaksröövimiseni. Ent
siis lõi skoone talupoegade vägi holsteinlasi ja teisi sakslasi Lundis. Ligi 300 neist
püüdsid leida varju toomkirikus, kuid
skoonelased ei halastanud ja tapsid nad
viimseni. Nii jäi Skåne juhita ja kaitseta.
Ainus võimalik kandidaat Skoonemaa
kuningaks, kellelt võis loota vägesid
kaitseks vaenulike sakslaste vastu,
oli Rootsi ja Norra (tollal 17-aastane)
kuningas Magnus II Eriksson. Skåne
“mässajate” tegevus ja selle tulemused
ei saanud olla teadmata Taanimaa teises
provintsis Eestimaal. Kuulus ju Tallinn
jätkuvalt Lundi peapiiskopkonda.
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halva kohtlemise üle, kuid mitteeestlastest
vasallid said sellest teada ja nurjasid eestlaste
diplomaatilised kavatsused.
Talurahva sõdade all on tavaliselt ajalookirjanduses mõistetud just 16. sajandi alguse konflikte Lääne-Euroopas. Lisaks räägib
Jüriöö ületsõusu puhul talurahvasõja vastu
see, et tegelikult tol hetkel ei olnud eestlased
mitte ainult talupojad, vaid eestlaste näol oli
tegu sõjalise ja poliitilise jõuga.
Vägagi võimalik, et eestlastel oli plaanis
luua oma riik (vähemalt Põhja-Eestis, mõnede arvates paavstile otse alluv kirikuriik),
mille kujunemine katkestati 1208-1227
aastate ja hilisemate vaenulike aktsioonide
tõttu, mis tundus erinevate asjaolude kokkulangemisel jälle teostatav Jüriööl alguse
saanud vastuhakuga.
Nagu kroonikate põhjal võib aru saada,
siis ordu kasutas sõna otseses mõttes tuntud
ütlust, et sõjas ja armastuses on kõik lubatud, kasutades korduvalt pettust.
Kroonikate põhjal jääb kumama ordumeistri pidev kiirustamine - ordumeister
käitus väejuhina targalt, kuna ta lõpetas
viivitamatult sõdimise Pihkvamaal ja saatis saadiku eestlaste juurde võitmaks endale
aega, saates samal ajal ka saadikud abi järgi
jne. Võib väita, et ordumeistri kiirustamine
ordule edu ka tõi.
Jüriöö ülestõusu alguse aegne suur- ja
väikevasallide ehk võõraste ja maarahva omavaheline suhe on samuti vaieldav,
kehtima on jäänud arvamus, et ca. 10% oli
maarahvast vasalle (Põhja-Eestis). Mõned
„optimistlikumad“ tõlgendused on andnud
isegi kuni 50%, realistlik maksimum tundub olema 30-35%. Sulev Vahtre on teinud
kroonikate põhjal järelduse, et Taani võis
eelistada vasallina pigem eestlast, kui sakslast, sest sakslased olid taanlaste otsesed
„konkurendid“ võimuvõitluses.
Kui tugineda Taani hindamisraamatule
(Liber Census Daniae), siis võis usutavalt
olla nii mõnigi suurvasall eesti soost, rääkimata väikevasallidest. Veel üks kaudsem
viide Põhja-Eesti suhteliselt suurele ja/või
mõjukale maarahvast vasallkonna olemasolule: Muistsetest maakonnanimedest jäid
keskajal Mandri-Eestis kestma vaid Harju-,
Järva– ja Virumaa. Ilmselt oli põhjuseks asjaolu, et neil aladel peatselt pärast vallutust
tekkinud arvukas vasallkond oli oma kujunemisjärgus tugevamini seotud kohaliku
haldus-territoriaalse identiteediga. (Eesti
ajalugu, II köide, lk 80).
Oluline on veel mainida, et kui Rootsi
(Turu ja Viiburi foogtid) võtsid eesti saadikud vastu ja eestlastele lubati abi anda,
siis saab see tähendada, seda, et eestlaseid
võeti kui arvestatavat poliitilist jõudu. Mis
tähendab, et vähemalt harjulased püüdsid
haarata peremehe ohjad otsustavalt enda
kätte, olles valmis alluma uuele, kuid juba
enda poolt seatud tingimustega valitud ma-

ahärraks, kellelt oleks saadud edaspidi vajadusel sõjalist abi ja kaitset. (Sulev Vahtre)
Lugejale teadmiseks: keskajal ei olnud
alandav ega häbiasi olla kellegi vasall, eriti
juhul, kui maahärra ise valiti.
Tõenäoliselt olid saadikud saadetud enne
ülestõusu algust rootslaste juurde, mitte
ülestõusu algul.
Jüriöö ülestõusu järelkaja: Rootsi kuningas annetas peale Jüriöö sündmusi Padise
kloostrile ulatuslikke alasid ja õigusi Soome
lõunarannal Turu lähistel, Vantaa jõesuudmes ja Porvoos (miks?). Vantaa suudmealale tekkis hiljem Helsinki linn, mis 1812 sai
Soome pealinnaks. Uku Masing kirjutab
oma raamatus, et paljud Jüriöö sündmustes osalenud eestlased võisid pageda Padise
kloostri toel Soomemaale. Tõenäoliselt said
neist kloostri alade haldajad Lõuna-Soomes.
Jäljena sellest on Turu ümbruse kohalik
soome keelemurre lähedane eesti keelele.
(keele sarnasus on nõrk tõestus, sest teadlaste
arvates oligi siin- ja seal pool Soome lahte
keel kunagi väga sarnane teineteisele. N.S.)
On veel üks seos Lõuna-Soome tihedatest
suhetest keskajal Eestiga: Lõuna-Soomes
oli kristlikuks sümboliks neitsi Maarja, nii
nagu Eestis ja Liivimaal, mujal Soomes kus
oli rootslaste mõju suurem, oli kristlikuks
sümboliks püha Olaf. Soome ajaloolane
Matti Klinge on seostanud algselt Turu
linna eestlastega.
Ristimisvee nö. mahapesemine ei tähendanud otseselt ristiusust loobumist, vaid
keelduti tunnistamast võõrast võimu, sest
varasem ristimine alates 13. sajandist ei
olnud mitte niivõrd religioosse tähtsusega
vaid pigem poliitilise tähtsusega.
Paljud ei tea sedagi, et vastuhakud toimusid ka mujal Eestis sh. ka Lõuna-Eestis
ja Liivimaal, Sigulda ümbruse liivlased otsustasid samuti oma õnne proovida, kahjuks
koostöö leedulastega ebaõnnestus.
Lõppu sobib omaaegse baltisaksa kirjaniku ja ühiskonnategelase Garlieb Helwig
Merkeli (31. okt. 1769 – 9. mai 1850) sõnad:
Merkel rõhutab, et eestlased peavad vankumatu truudusega kinni oma usust, muinasjuttudest ja pühapaikadest kus viibides
tuletavad üleva tundega meelde, et nad on
nende vabade meeste võsud, kes vahvasti
barbaritele (sakslastele) vastu panid.
Neil Savi

Ajaloohuviline
Kasutatud allikad

Sulev Vahtre „Jüriöö“
Renneri kroonika
Hoeneke kroonika
Wikipeedia artikkel
Eesti ajalugu, II köide
Uku Masing
Mikk Sarv, “Jüriöö ülestõusu tõlgendusi”
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Lagedi ja Jüri noortekeskuse
noorsootöötajad osalesid Ühiste Noorte
koostöökoosolekul Sauel
Aprillikuus täitus juba 5 aastat Lääne-Harjumaa noortekeskuste koostöömemorandumi Ühised Noored loomisest.
Nagu oli Rae valla noorsootööspetsialist
üheskoos teiste valdadega memorandumi
loomisel, siis sarnaselt osalesid ka sel aastal
Rae valla noorsootöötajad Siret, Marleen,
Kädi ning noorsootööspetsialist Anne-Ly
Ühiste Noorte koostöökoosolekul. Aastapäeva tähistamine ning uue koostöö tahte
avalduse allkirjastamine toimus seekord 17.
aprillil 2013 Saue Noortekeskuses. Päeva-

plaani mahtusid veel Saue Noortekeskusega
tutvumine, meeskondades ühiste puutepunktide leidmine ning pidulik lõunasöök.
Üheskoos veedeti mõnusasti aega, osalejatel
avanes võimalus üksteist paremini tundma
õppida, vahetada mõtteid-ideid ning näha,
kuidas koostöös peitub jõud. Ka edaspidi
plaanitakse kohtuda ning ühiseid tegevusi
ette võtta. Kõik selleks, et meie piirkonna
noortel oleksid parimad võimalused enesearenguks.
Kädi Kuhlap

Kuidas oma maailmapilti avardada ning
maailma näha
Nagu ka iga teise valdkonna inimesed,
peavad noorsootöötajad käima ennast
kogu aeg täiendamas ning arendamas, et
ikka noortele uusi ja põnevaid ettevõtmisi
pakkuda.
Lagedi Noortekeskuse noorsootöötaja Kädi
Kuhlap osales selle aasta veebruaris draamaõppe koolitusel. Põnev oli see, et koolitus leidis aset Maltal! Koolituse käigus said
osalejad ülesandeks läbi viia Malta kooli
õpilastega töötoa, kasutades erinevaid koolituse käigus õpituid draamaõppe meetodeid
nagu näiteks foorumteater, mängud, varjuteater ning etluskava. Seitsme päeva jooksul
said kõik osalejad tutvuda ka Malta riigiga,
käies vaatamas erinevaid vaatamisväärsusi
erinevates linnades, näiteks Marsaxlokkis,
Mdinas ning Vallettas. Muidugi toimusid ka
kultuuriõhtud, väljaskäimised ning kohaliku
eluoluga tutvumine, mis on igal rahvusva-

helisel koolitusel tavaks. Lisaks eestlastele
osalesid koolitusel ka veel hispaanlased, küproslased, maltalased ning türklased. Kokku
tuli väga kirju ning mitmekesine seltskond,
kuid just see mitmekultuurilises seltskonnas
olemine oli ka ise üheks suureks õppetunniks
ning kogemuseks. Olles ise sellise kogemuse
osaliseks saanud, soovitab noorsootöötaja
Kädi ka teistel huvilistel taolistest asjadest
julgesti osa võtta, sest see on viis, kuidas oma
maailmapilti avardada ning maailma näha.
Kädi Kuhlap

Noortekeskuses leiab tegevust
parkuurimisest koostöövõrgustiku loomiseni
Märtsi koolivaheajal oli noortel võimalus
ühe päeva jooksul parkuurimist õppida.
Kohale olid kutsutud asjatundjad Märt
Madison ja Imre Liivak, kes on sel alal
tegutsenud juba aastaid.
Nende julgestava sõna ja toega said kõik
saltosid proovida ja näidata oma oskusi.
Räägiti ka ohutusest, tehti erinevaid tasakaalu harjutusi ning üsna professionaalseid hüppeid. Põnevast õpitoast võttis osa
kokku umbes kümme aktiivset noormeest

Rae vallast ning Paldiskist.
Koostöö teistest maakondadest noorte
ning noortega tegelevate inimeste ja asutustega on viimase aastaga kõvasti tõusnud.
Sel kevadel külastavad Lagedi ja Jüri noortekeskused Hiiumaad ning tutvuvad sealsete noorte võimaluste ja oludega. Koostöö
võrgustiku loomine on oluline, et tulevikus
saaks ühiseid üritusi ning ettevõtmisi korraldada partneritega üle Eesti.
Siret Soodla

Mida tehakse Jüri
noortekeskuses
Jüri Noortekeskus korraldab pidevalt põnevaid väljasõite. Väga vähe on neid päevi,
kui kuhugi poleks minek või ei toimuks
midagi vinget.
Sel aastal on toimunud juba mitmeid selliseid üritusi, näiteks külastati veebruaris
Tallinna vanglat, samal ajal võeti ette palju
huvitavat Saksamaalt pärit Angelikaga. Toimus ka sõbrapäeva täika, vastlapäeva trall,
käidi Skypargis ja ka teatris.
2. aprillil, jahedal teisipäevasel õhtul,
istuti koos ettetellitud bussi, ja võeti suund
Nokia Kontserdimaja poole, kus lavastus
kogupereetendus “Shrek.” Etendusel oli 2
vaatust, ning kokku kestis see ligi 3 tundi
(koos vaheaegadega). Positiivne õhkkond ja
hea huumor tegid sellest etendusest tõeliselt
toreda õhtu. Sai palju naerda ning kaasa võeti
hea tuju, mida jätkus ka Jürisse tagasi sõites.
See väljasõit on ka heaks näiteks, miks
olen mina enamasti kõikidel Noorteka üritustel kohal. Jüri Noortekeskus on üks nendest kohtadest, kuhu ma lähen teadmisega,
et ma olen seal oodatud ning ma ei raiska
oma aega seal olles.
Ükskõik, kas ma tahan lihtsalt vaikust,
või vastupidi – tahan kellegagi jutustada
maast ja ilmast, on Noortekas alati olemas.
Sealsed noorsootöötajad on ilmselt ühed
kõige toredamad inimesed, keda võib üldse
elus kohata. Ja kõik see ongi põhjuseks, miks
ma üritan igal võimalikul hetkel külastada
Noortekat.
Vivian Tamm

Kinobussi filmid
Jüri noortekeskuses
Koostöös Kinobussiga alustas Jüri noortekeskus eelmise aasta novembris lastefilmeide näitamist suurel ekraanil nii noortekeskuse noortele kui ka Õie lasteaiale.
Avafilmiks oli jõuluteemaline Võluhõbe 1
ning sellele järgnes Võluhõbe 2. Jaanuaris
2013 olid filmideks Minu Vend on Koer,
Väike Nõid Lilli 1, Väike Nõid Lilli 2, Draakonikütid, Saabastega kass, Vaprake (noortekeskuse film) ja Eesti esimene 3D rockooper
Lisa Limone ja Maroc Orange: Tormakas armulugu. Kinoõhtuid on külastanud kokku
120 noort. Uusi filme lastele ja noortele saab
näha juba sügisel kui noortekeskus alustab
uut hooaega. Jüri noortekeskus tänab Kinobussi filmide eest, tehnikaga toetas Rae
Kultuurikeskus ja nõu andis Kristi Aru (Rae
Vallavalitsusest).
Aivo Tammelat
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Jüripäeva teatejooks lõpetas
Rae valla mängude esimese
võistlussarja
Möödunud aasta novembrist alguse
saanud Rae valla mängude üritustesarja
lõpetas jüripäeval Kirikumõisa pargis
teatejooksu võistlus.
Kohal oli 11 meeskonda ja neljanda alana
tui läbida meeskondlik teatejooks. Parima
tulemuse jooksid Jüri Gümnaasiumi, Karla
küla ja ABB meeskonnad, kes kogusid omale
kõige rohkem punkte.

21. Eesti valdade suvemängud
toimuvad Karksi–Nuias
29–30. juunil
Rae valla Spordikeskus kutsub sportlasi
esindama oma valda järgmistel aladel:
kergejõustik, meeste võrkpall,
naiste võrkpall, jalgrattakross,
orienteerumine, mälumäng, köievedu,
jahilaskmine, petank, juhtide võistlus.
Registreerimise tähtaeg on 20. juuni 2013. a
Kogu info mängude kohta www.joud.ee
Rae vald saavutas 2011.a 5. koha,
2012.a 9. koha
Rae valla Spordikeskus soovib oma kliente
informeerida, et nüüdsest on kõikide koolide
spordihoonete ja väljakute graafikud nähtavad
kooli kodulehtedel ja

www.raespordikeskus.ee

Jens Vendel
Rae valla Spordikeskuse direktor

Kokkuvõttes on kogunud kõige rohkem
punkte Jüri Gümnaasiumi ja Tallinna Vangla
meeskonnad, kes jagavad I kohta. II kohale
on tulnud üldarvestuses ABB võistkond ja
III koha teenis välja Karla küla võistkond.
Rae valla mängud on ellu kutsutud rahvaspordi populariseerimiseks ning kogu
võistlussari koosnes neljast etapist. Võisteldi
võrkpallis, sõudeergomeetritel, teateujumises ja teatejooksus.
RS

Punktiseis peale 4. ala
KOHT

VÕISTKOND

I
II
III
IV
V
VI-VII
VI-VII
VIII-IX
VIII-IX
X
XI
XII

Jüri Gümnaasium
Tallinna Vangla
ABB
Karla küla
Rimi
Rae võrgutajad
Rae Koss
Patika küla
Raekad
Jüri Gümnaasiumi 10e
Jürikad
Rae Vallavalitsus

PUNKTE

40
40
36
32
24
23
23
20
20
13
11
7

Jüri Gümnaasium läheb osalema
maailmameistrivõistlustele
Jüri Gümnaasiumi noormehed valmistuvad kõrgetasemeliseks võistluseks. 2227 juuni toimuvad Tšehhis, Karlovy Varys
kooliõpilaste maailmameistrivõistlused
kergejõustikus.
Koolispordi liidu juhatuse liige Henri Ausmaa ütles, et Eesti koolid on olnud esindatud World Schools Championship´il alates
1990. aastast. Võistlusi peetakse üle aasta ja
tavaliselt osaleb üle kahekümne riigi. „Tänavu võistlevad meie poisid 21 riigi konkurentsis. Eksootilisemad vastased tulevad
Austraaliast, Botswanast, Brasiiliast, Hiinast,
Indiast ja Saudi Araabiast“, ütles Ausmaa.
Jüri Gümnaasium on Ausmaa sõnul
näidanud tugevat taset erinevatel koolivõistlustel ja sellepärast saadeti tänavu just
jürikad World Schools Championship´le.
Võistkonda kuuluvad Karl Mihkel Vabrit,
Karl-Gustav Solman, Erik Mätas, Sander

Arumägi, Henri Roos, Andree Meos. Peatreener on spordijuht Urmas Põldre.
Koolide kergejõustiku MM on võistkondlik võistlus, kus võistkonda kuulub 6 võistlejat ühest ja samast koolist. Jüri Gümnaasium
osaleb MM võistlustel poiste arvestuses. Iga
võistleja peab sooritama 2 ala. Vastavalt
tulemusele saadakse iga sooritatud ala eest
punkte, need summeeritakse ja sedasi tekib
lõplik paremusjärjestus.
2009. aastal võistlesid kooliõpilased üle
maailma Tallinnas ning samal aastal olid
Eesti õpilaste tulemused kõige paremad.
Poiste võistkond said hõbemedali ja tüdrukute võistkond pronksi.
Võistlustel osalemist toetavad koduvalla tuntuim ettevõte kommivabrik Kalev,
Hansaviimistlus AS, Rae Vallavalitsus, Hasartmaksu nõukogu, Koolispordi liit ja Jüri
Gümnaasiumi vilistlaskogu.
RS

Tähelepanu, Jüri Basseinitriatlon toimub juba 4. korda
26. mail toimub järjekorras juba IV Jüri
Basseinitriatlon. Kevadised basseinitriatlonid on Eestis olulisteks võistlusteks,
kuna võimaldavad triatlonisõpradel Eestis
võistelda ajal, mil vesi avaveekogudes on
ujumiseks veel liiga külm. Jüri võistlus
toob traditsiooniliselt alati kokku triatleedid üle Eesti, et oma kevadist vormi
testida.
Neile, kes pole varem triatloni proovinud, on
basseinitriatlon suurepärane võimalus triat-
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loniga tutvust teha ja end proovile panna.
Sageli on suurimaks väljakutseks just avavee
ujumine. Basseinitriatlonis toimub ujumine turvaliselt, soojas ja läbipaistva veega
basseinis. Seepärast sobib basseinitriatlon
suurepäraselt ka selle võrratu spordiala tutvustamiseks lastele ja noortele.
Võisteldakse kahel erineval distantsil.
Lastedistantsil ujutakse 100 m, sõidetakse
rattaga 5 km ja lõpetuseks joostakse 1 km.
Noortele ja täiskasvanutele on võistlusmaa
veidi pikem, ujuda tuleb juba 300 m, rattasõit

15 km ja jooksu 3 km. Mõlemal distantsil on
lubatud võistelda ka võistkondlikult. Lastedistantsil osalemine on TASUTA.
Võistlust korraldab 21CC Triatloniklubi. Ootame teid võistlema ja teistele kaasa elama.
Ujumisetappi saab jälgida Rae spordikeskuse
ujulas, ratta- ja jooksuetapi jälgimiseks on
kõige parem olla spordikeskuse juures asuva
võistluskeskuse läheduses.
Eelregistreerimine võistlustele on avatud
kuni 22.maini http://www.21cc.ee/juri

spordielu

Jüri Gümnaasium selgitas aktiivseimad ja
sportlikumad klassid
Jüripäeval lõppes kogu aasta kestnud Jüri
Gümnaasiumi klassidevaheline võistlus
kultuuris ja spordis, mis toimus seitsmel
erineval alal ja kolmes vanuseklassis, kus
omavahel võtsid mõõtu 6.-7. klassid, 8.-9.
klassid ja 10.-12. klassid.
Kõik vanuseklassid võistlesid neljal spordi- ja
kolmel kultuurialal. Spordialad olid sportvõimlemine, jalgpall ja jüripäeva teatejooksud, lisaks kahele nooremale vanusegrupile
korvpall ja gümnaasiumi vanusegrupile
võrkpall. Kultuuriosas võeti mõõtu 3-minuti
tantsus, Moeshowl ja Playboxis.
Noorimate, 6.-7. klasside arvestuses väljus tihedas võistluses võitjana 6.c klass 7.b
ja 6.d klassi ees. 8.-9. klassidest oli 8.r kõige

stabiilsemalt kogu aasta jooksul tipus olnud.
Gümnaasiumi osas oli võidukas 12.r klass,
kes läbi aasta näitas kõrgemat tulemust nii
kultuuris kui ka spordis ning võitis ajalooliselt ühe kõrgeima punktisummaga.
Jüri Gümnaasium tänab suurtoetajat AS
Kalevit, kes läbi aasta täitis võitjate auhinnakotti kommidega.
Urmas Põldre

Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Jüri Gümnaasiumi 8.-9.klasside kompleksvõistluse
võitja 8.r klassi esindaja Hannali Eerme (palliga)
korvpalliturniiril rünnakut alustamas
Foto Urmas Põldre

Jüri õpilased tähistasid jüripäeva traditsiooniliste
klassidevaheliste teatejooksudega
Traditsiooniline jüripäeva teatejooksude
päev algas Jüri Gümnaasiumi 3.-5. klasside teatejooksudega ümber Tammiku pargi.
Selles vanuseklassis osales 12 klassi, igas
võistkonnas oli viis tüdrukut ja viis poissi.
Kõik said joosta ligi 200 meetrit. Võitjad
olid 5.a, 4.c ja 3.c.
Järgmine start anti 1.-2. klassidele, kelle
start oli staadioni juures ja joosti ümber koolimaja. Jooksutrassil toimunu oli väga hästi

nähtav ka koolimajast ja paljud kasutasid
võimalust kaasaelamiseks. Võitsid 1.b ja 2.c.
6.-7. klassid kaheksaliikmeliste võistkondadega jooksid ümber Tammiku ja
finišeerisid kooli staadionil. Kindla võidu
sai 6.b. Teisele-kolmandale kohale toimus
pinev heitlus nelja klassi vahel, kust võitjatena väljusid 7.b ja 6.e.
Samal ringil jätkasid ka 8.-9. klasside
ja gümnaasiumi kaheksaliikmelised võist-

konnad. Parim oli 8.r ja gümnaasiumi osas
võitis 10.r ja 10.l klasside ühendvõistkond.
Lisaks osales juba teist aastat järjest sõpruskooli Pae Gümnaasiumi võistkond gümnaasiumi arvestuses, saades viienda koha.
Parimad jooksjad said autasuks ilusad
temaatilised diplomid ja magusakotid, millega toetas AS Kalev.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Karl Trepp 10.r ja 10.l koondvõistkonnast Jüri Gümnaasiumi
jüripäeva teatejooksul võidukalt finišis.
Foto Kadri Koort

Ainult maikuus
10 = 12
Kõikidel maikuus ostetud
10 korra kaartidel on peal

12 kasutuskorda !!
Kasutage juhust ja treenige ennast
SUVEKS VORMI.
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TEMEKO Metall OÜ
Hoiu 7a, 76401 Laagri
Tel: 654 1520
www.temeko.ee
info@temeko.ee

Telli vahva ning maitsev

tort, kringel, kook, suupisted
sünnipäevaks või tähtpäevaks.
Kirjuta andratordid@gmail.com
või helista 56 212 016,
tordi saab kätte Tallinna serval Mõigus
või kokkuleppel ka mujal.

Alustab tööd uus lastehoid

VÄIKESTE TARKADE KLUBI
Lisateenused:
• Perede nõustamine
• Reiki
• Tulevikuteraapia
• Kvanthäälestus
• Hingehoid
Lisainfo:
www.vaikestetarkadeklubi.ee

Laste ja noorte suvelaagrid

Nuhja Tallis!

Kui Sa oled 7-15 aastane ja Sulle meeldivad hobused, siis tule
Nuhja talli Ratsalaagrisse!
Siin saad tegeleda hobustega ja õppida
ratsutama, lisaks sellele toimub ka palju
muid toredaid tegevusi.

TAIMAUT LASTELAAGRID
SUVI 2013
SPORDI- JA UJUMISE LASTELAAGER
KLOOGARANNA NOORTELAAGRIS
Toimumisaeg: 15.06.2013 -20.06.2013
Tuusiku hind: 136,- eurot

Laagrivahetus kestab esmaspäevast
reedeni ja maksab 250 eurot!
Enne 15.05. registreerijale
soodushind 200 eurot!

PUHKE-, SPORDI- JA KERGEJÕUSTIKULAAGER KARKSI-NUIAS
Toimumisaeg: 15.07.2013 – 21.07.2013
Tuusiku hind: 154,- eurot

Vabad kohad veel:
10-14.06-lapsed vanuses 7-12a;
08-12.07-lapsed vanuses 7-15a.

SEIKLUSLIK PUHKE- JA VABAAJA
LASTELAAGER PÄRNUMAAL
Toimumisaeg: 28.07.2013 – 03.08.2013
Tuusiku hind: 164,- eurot

Täpsem info:
www.nuhjatall.ee
tel. 507 3401
Liina Hõlpus;
nuhjatall@hot.ee
Asume Harjumaal,
Rae vallas,Lagedil,
Kopli külas.
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Vanus: 7-16 aastased lapsed
Toitlustamine toimub 3 korda päevas +
õhtuoode!
INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057
info@taimaut.ee
Kontaktisik: Taigur Tooming

SOODSAD REHVID OTSE MAALETOOJALT
26

HOLDES FINANTS OÜ

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

Helista ja küsi lisa
56 243 986
holdesfinants@gmail.com

reklaam

MARI
RÕUK
MAAKLER
509 3995reklaam
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DETSEMBRI PAKKUMISED
MARINA :

HODUS
509 9765

• DERMANEW
KUTSELINE MAAKLER
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
+värvimine. 17 eur.
• LASTE L›IKUS
5 eur.
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

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

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

KORISTUS
- eurot kord
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KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

detsember 2012 · Rae Sõnumid
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mai 2013 ▪ Rae Sõnumid

26 reklaam
• SÕIDU- JA PAKIAUTODE
HOOLDUS, REMONT JA
ELEKTRITÖÖD
• VARUOSADE MÜÜK
• REHVIDE MÜÜK JA
VAHETUS
• AUTODE DIAGNOSTIKA
• SILDADE
REGULEERIMINE
• SUMMUTITE REMONT

TEADAANNE MEISTRILT:
AUTO KONDITSIONEERISÜSTEEMIDE
KONDITSIONEERISÜSTEMITE
KONTROLL JA TÄITMINE

MAI KUUS 25% ODAVAM
TÄHELEPANU! LIIKLUSKORRALDUSE MUUDATUS!

ASUME JÜRIS
LUKOILI TANKLA KÕRVAL
Kaevu 2a Pildiküla

Hoiame turvaliselt ratastel!
Tel.: 600 0140, info@looautokeskus.ee, www.looautokeskus.ee
Rae Sõnumid ▪ mai 2013

reklaam
MAIKUU PAKKUMISED!
• JUUSTE VÄRVIMINE

29 EUR

• KUPU MASSAAŽ

15 EUR

• NÄOMASSAAŽ

10 EUR

olemasolevate PREVIA värvidega
+ LÕIKUS

Lift&Roll instumendiga
20 min

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

REHVIPUNKT

E-R
LP

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

9-18

suletud

Mõisa tee 5
Jüri

(Alexela tankla kõrval)

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

www.facebook.com/aiataht

mai 2013 ▪ Rae Sõnumid
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Lisaks müüme
sõelutud
haljastusmulda,
täitemulda ja
maakive

DETSEMBRI PAKKUMISED :

• DERMANEW
mikrolihvimine+seerum+niisutav mask. 20 eur.
Kohaletoomise võimalus
• RIPSMETE KEEMILINE OOLUTAMINE
Salong avatud:
+värvimine. 17 eur. Hinnad soodsad
E–R 10–20, L 10–17
• LASTE L›IKUS
5 eur.
tel 607 4293
tel 56943040
• SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN. 20 eur.
www.muskuslill.ee

arkop@arkop.ee
Asume Jüris Konsumi

Müügil ilusalongi KINKEKAARDID !

ALATES SEP

Suuresta küla
 Seli-Jaani

liivakarjääris
Rae vallas

       !
 %&'(  )) 
  """#$ #



BAILATINO TREENI



hot.ee

UD!


 

 
Arkop OÜ müüb

keskuses

detsember 2012 · Rae Sõnumid

HOLDES FINANTS OÜ

RAAMATUPIDAMINE
VÄIKEFIRMADELE
Bailatino on kaasaegne treening- ja tan

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

Helista ja küsi lisa
56 243 986

holdesfinants@gmail.com
Treeningud
toimuvad Rae Valla Spordikes

Pildil: Elis

www.soodnegarderoob.ee

5DDPDWXSLGDPLVWHHQXV

Liuguksed
Garderoobid
2QOLQHW||

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord

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

Kvaliteet mõistliku hinnaga!!!
$OJGRNXPHQGLVWDDVWDDUXDQGHQL

Salongid:
5DHYDOODHWWHY}WWHOHY}LPDOXVW||WHLHNRQWRULV

Mööblimaja (Mulla 1)
Tel: 53836700
o
Idakeskuses (Punane 16 boks 58)
ͷͲ͵ͷͳͷͲ

reklaam

Tel: 56 629 870

detsember 2012 · Rae Sõnumid







Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine

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

Rae Sõnumid ▪ mai 2013

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

25

reklaam

Nädalane suvine lastelaager
Peetri alevikus Põnnila lastehoius

Hind 120.- EUR,
sisaldab 3x päevas toitlustamist.

Kontakt 5624 2043
Lastehoid Peetri aleviku südames
lastele vanuses 1,5-3 eluaastat.
Kindel päevakava, meisterdused ja õueskäigud. Toredad kasvatajad ja turvaline
keskkond. Tule tutvuma!
Broneeri hoiukoht sügiseks juba täna!
Lisainfo:
pisipeetri@gmail.com
Tel. +372 50 96 762
www.pisipeetri.eu

SUURESTA GOLF

Tallinna kesklinnale kõige lähemal olev golfiväljak!
Golf on üks maailma populaarsemaid mänge ja mängijate arv sellel alal aina kasvab, ka Eestis. Golf sobib
kõikidele vanusegruppidele, sest võimalused ja eesmärgid golfi nautimiseks on laialdased.

Et pääseda golfiväljakule mängima, tuleb esmalt läbida golfi algõpe:

GREEN CARD / GOLFIMÄNGU KURSUS - 65€
SUURESTA GOLFIKLUBI LISATEENUSED JA -VÕIMALUSED:
KLUBIMAJA - head võimalused läbi viia seminare, kliendi- ja demopäevi, kohti kuni 100-le
külalisele. Oodatud on kõik tähistama ka muid tähtpäevi: sünnipäevi, aastapäevi jne!
RESTORAN - hõrgutavad road iga päev
SAUNAMAJA - koos suurepärase suitsusauna, elektrisaunade ja väiksema
seminariruumiga
UUS MATKARADA - pikkusega 6,5km, PETANQUE-väljak
GOLFIDEMO - ehk lühikese golfi tutvustuse korraldamise võimalused
suurtele ja väikestele kollektiividele

www.golfest.ee

mai 2013 ▪ Rae Sõnumid
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30 kuulutused
Paadilaenutus
Pirita jõel
Veskitaguse
külas.
Tel: 5552 6165
http://veskitagusepaadilaenutus.
edicypages.com/

TRIIBUVURRU tantsuring

võtab vastu uusi lapsi
Trennid neljapäeviti
2-4 a kell 16.40
5-7 a kell 17.15
Rae kultuurikeskuses

Registreerimine & lisainfo
evelimakko@gmail.com
Kuumaks 8 eurot + 2 eurot/kord
Esimene tund tasuta!

KUULUTUSED
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 5221 151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 869 eurot. Tel: 666 1355.
www.kodukliima.ee
Pakume tööd koristajale Lehmjas, Sinikivi
teel (tööaega E,K,R 17-21, tasu 180 eur/
kuus). Tel: 646 3360, 529 6360
Pakume head tööd koristajatele ja masinistile Jüri piirkonnas! Lisainformatsiooni
saamiseks palume võtta ühendust objektijuhiga telefonil 5669 8744, Ljubov või
saatke enda CV aadressile
personal@puhastaja.ee.
Pakun tööd ehitusmehele suveperioodiks (maja krohviparandused ja värvimine, piirdeaia rajamine, maja puitdetailide
asendamine jne.) Info telefonil: 527 5880
Müüa kütte- ja kaminapuud, klotsid ja
tulehakatus, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50
cm), koos toomisega. Tel: 5018 594

Rae Sõnumid ▪ mai 2013

Uus laste tantsuring

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

Registreerimine & lisainfo
evelimakko@gmail.com.
Kuumaks 10 eur + 2 eur/kord.

Otsime toredat

hoidjat
1a 7kuusele poisile
Jüri alevikus,
tööpäevadel.

Info tel. 53 477 419.

Esimene tund tasuta!

Müüa 2013.a heina ruloonides. Broneeri
juba varakult soovitud kogus ning kindlusta oma loomad hea rohusöödaga. Hind
koormasse laadituna 0,08 €/kg.
Tel: 505 8794.

Müüa kuldse retriiveri kutsikad, sünd.
30.03.2013. Vanematel tehtud vajalikud
terviseuuringud. Kutsikad saavad EKL
tõutunnistuse ja kiibi. Lisainfo kadritroska@gmail.com või tel: 5344 3332

Müüa loomasõnnikut: 7t -140 eur, 15t
- 210 eur. Müüa mulda 15t -135 eur, killustikku ja liiva. Tel: 5697 1079, 670 1290,
e-mail: taluaed@hot.ee

Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega: lepp 36eur/rm, haab 36 eur/rm, kask
44 eur/rm, metsakuiv okaspuu 36 eur/rm.
Tel: 509 9598

Soovin üürida eramaja Rae vallas.
Tel: 533 41177, kaja.kikerpuu@gmail.com.

Annan inglise keele vestluspraktikat. Individuaaltunnid. Kõik tasemed.
Tel: 551 6369, eve.laur@gmail.com

Müüa lõhutud küttepuud, helista telefonil
528 4141.
Vajatakse Jüris kahekordse eramu koristamisel 2x kuus usaldusväärset koduabilist,
vajadusel ka tihedamini. Kontakttelefon
525 8745.
Kevadised aiahooldustööd, istutusalade
rajamine ja taimede istutamine. Tel: 51
40524, e-mail: landart@live.com.
http://landart.edicypages.com
Müüa hooaja mänguõigus Suuresta golfis.
Hind 400 eur (väärtus 530)
karitapuusta@gmail.com, tel: 528 7059

Müüa lõhutud küttepuud: segapuu-32€/
rm; lepp-35€/rm; kask-42€/rm. Transport
alates 10 rummist tasuta. Tel: 506 2645
VEOTEENUS kaubikuga 3,3x1,7x1,8m
kandevõime 1500 kg ja väikeveokiga
4,4x2,1x1,9 m kandevõime 2300 kg. Hind
Harjumaal 14 ja 18 €/h, kaugemal 0,5 ja
0,65 €/km. Tel: 506 5106
Müüakse: antiikne peegel 3,0 x 1,0 m
(1888.a); põranda lihvimismasin; väike
autoklaav (50 l); Aseri punased kärgtellised 15000 tk.
Info telefonil: 527 5880

teated

Maikuu sünnipäevalapsed

Aprillis registreeritud
sünnid
KARL-REMO KÕRVE
JASS ROREY ORG
MORTEN ALOE
EGOR MAKSIMOV
ROMET TERAS
FELIKS HUNT
KERON KOHV
ROMET NEBOKAT
HUGO LEHTOJA
MIRELL MÖLLITS
IRMELI EESPERE
EMMA HANSON
JANELIIS OJA
VASILISA VASILIEVA
KAROLINA BRITIKOVSKI
NORA REINKORT
MONA KUUSEMAA

Päästeteenistuse teated

APRILL 2013

04.04 Likvideeriti avarii tagajärjed Patikal
13.04 Eemaldati elektriliinile kukkunud puu
Rae külas Loopere teel
16.04 Peetri alevikus Vägava tee 46 oli korter
14 suitsu täis. Kõrbes toit praeahjus.
22.04 Likvideeriti avarii tagajärjed Peetri
alevikus, Häälinurme 8
25.04 Põleng Kiilis kultuurimajas.
27.04 Põles Orul tühjalt seisev kultuurimaja
29.04 Likvideeriti avarii tagajärjed ja koristati õlireostus ringteel, Rae ristmikul
			

APRILLIS lahkunud
HEINO VILKRE
URMAS AMTMANN
TOIVO REINIK
TARMO VAHTRAS
HELMI PILT
VIRVE VAIDLA

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Kujundaja:
Trükk:

Olga Tšegadajeva
Ellen Õiemets
Ferdinand Sinep
Linda Lehis
Anna Tihhomirova
Zinaida Gavrilova
Vassili Smirnov
Arnold Kotsar
Ervin Meos
Sulev Utno
Lembit Rauamäe
Kalju Talving
Ester Räitna
Jelena Magus
Leontine Tõnisson
Helleriise Otenurm
Helma Allmäe
Lehte Tomingas
Antonina Markina
Salme Veinla
Hetel Õlle
Feliks Taal
Elli Viira

94
91
90
90
88
88
87
86
86
85
84
84
83
83
83
82
82
82
81
81
81
75
75

Aleksandra Lõiv
Elgi Pajusalu
Arvo Tulit
Jevgenia Tafinova
Niina Semtšenko
Aldur Kull
Vladimir Khankov
Kalev Lonn
Taisia Smirnova
Peeter-Ülo Dobrjanski
Arvo Meos
Enn Tõldsepp
Tiiu Rea
Helju Preegel
Mare Männimets
Meeli Martanova
Ivi Prooso
Marje Vihur
Enel Tormet
Marje-Kaie Sildna

75
75
75
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65

Õnnitleme!
Mälestame
kauaaegset külaelanikku

Avaldame kaastunnet Elbele perega
abikaasa

Helmi Pilt

TOIVO REINIKU

ja avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele.

surma puhul.

Pildiküla külaelanikud

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

Töökaaslased
Vaida Lasteaiast Pillerpall

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6300 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Rae valla lauljad,
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Jüri Klunkerile,
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„Jätku leiba“.
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TEATAB SÜNDMUSTEST RAE KOOLIMAJAS

21.MAIL, KELL 19.00-21.00
TASAPINNALISE PILDI VILTIMINE

Ajaloopäev
Hea vallaelanik!
Ole kursis oma kodukoha ajalooga ja tule kuula 25. mail
Rae koolimajas tutvustust Vaskjala kolmekülaväljade
muinasmaastikust.
Näitus avatakse kell 10. 00 ja kell 15. 00
läheme tutvuma muinasmaastikuga kohapeal.
Sissepääs tasuta!

Kava ja muu lisainfo raekoda.ee lehel
Rae koolimaja asub Ussiaugu teel, Vaskjalas

Juhendab Eve Laur. Vildime A5 formaadis
pildi. Töövahendid kohapeal olemas, kutsu
kaasa käsitööhuvilised sõbrad. Soovi korral
võid kaasa võtta viltimisnõelad, sobiva
materjali või eseme millele soovid viltida (vilt,
ﬂiis, villane riie jms). Osalemispanus 4€.
Registreeri end aadressil:
raekoolimaja@gmail.com

23.MAIL, KELL 19.00-20.00
RAE HUVIALAKOOLI KONTSERT
Esinevad muusikaeriala õpilased. Olete oodatud kuulama.

Lisainfot leiad www.raekoda.ee lehelt
Autod palume parkida peale koolimaja kuusehekki.

