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Rae valla ametlik väljaanne

Rae valla haridusasutustes
võeti kasutusele noorte ettevõtlikkuse arengukava
„Saagu valgus“ jõudis Rae
valda
Aprillis komplekteeritakse
uued lasteaiarühmad
Kalmistuvaht kutsub naabervalda kevadtalgutele
Noorte tegevus avalikes
kohtades võetakse politsei
luubi alla

Vaskjala veehoidla juures on kevadkoristustööd alles pooleli

Mida teha haljastusjäätmetega? Vallavalitsus pakub tasuta äravedu.
Haljastusjäätmete tasuta äraveo registreerimistähtaega pikendati kuni 17. aprillini 2014.
aprill
2014 • Rae
Sõnumid
Loe lähemalt lk 6 ning uuri, kuidas ka ohtlikest jäätmetest
tasuta
lahti
saada.
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Jürisse hakkab kerkima pallihall, mis toob juurde
sportimisvõimalusi
Rae valla spordikeskuse laiendusena
algasid pallihalli ehitustööd, mille lõpp
on planeeritud käesoleva aasta novembrisse. Valmimas on nüüdisaegne vähemalt 600 pealtvaatajale mõeldud ligikaudu 1400-ruutmeetrine hall koos
lisaruumidega.
Tulevane pallihall pakub häid tingimusi nii korvpalluritele, võrkpalluritele
kui ka saalijalgpalli ja saalihoki harrastajatele. Abivallavanem Madis Sariku sõnul
teeb tulevase pallihalli erilisemaks kardiotreeningute plokk, mis hakkab asuma
halli ja Rae valla spordikeskust ühendavas
valgusküllases galeriis. „Kardiotreeningute plokis hakkab olema 20 spinningukohta ja 10 sõudeergomeetri kohta,“ lubas
abivallavanem.
Pallihalli ehitatakse spetsiaalselt terviseradade kasutajate huve silmas pidades
riietusruum koos saunadega. Abivallavanem leiab, et näiteks pärast suusatamist
või jooksmist terviserajal on väga mõnus
minna kohe spordikeskusesse saunahüvesid nautima.
Pallihalli rajatakse ruumid ka spordivarustuse laenutuse ja hoolduse pakkujatele.
Ligipääs sinna hakkab lihtne olema, sest
ruumid saavad eraldi sissekäigu.

Uuenduskuuri teeb läbi spordikeskuse olemasolev hoone
Olemasolev spordikeskuse osa läbib
samuti uuenduskuuri. Madis Sarik rääkis, et I korrusele ehitatakse puhkeala ja
kohvik, II korrusele rajatakse aga jooksurada kergejõustiklastele. „Ees seisab ka

Noppeid seoses pallihalli
ehitamisega
Pallihalli hoone projekteerimine lõppes
märtsi alguses ja sama kuu lõpus alustati ehitustegevusega. Projekteerimise ja
ehitushanke võitis OÜ KRTL, mis tegi
kõige odavama pakkumise, milleks oli
1,82 miljonit eurot.
Rae valla spordikeskuse laiendus
saab teoks tänu spordikeskuse külastajate üha kasvavale numbrile ja Jüri
gümnaasiumi laiendusest tulenevale
vajadusele uute spordiruumide järele.
Pallihalli korvpalli peaväljaku
mõõtmed on 28 × 15 m, võrkpalliväljaku täismõõtmed 9 × 18 m. Nii korvkui ka võrkpalli saab mängida korraga
kahel väljakul.
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3D vaade pallihallile. ConArte OÜ koostatud 3D joonis

spordikeskuse basseini renoveerimine,“
kõneles abivallavanem.
Spordikeskuse ümbrus muutub hoone
kasutajate jaoks praktilisemaks, sest laiendatakse asfalteeritud ala ja rajatakse juurde
parkimiskohti.
Laiendatud Rae spordikeskuse vana
osa hakkab pärast uuenduskuuri jätkuvalt
pakkuma erinevaid võimalusi rahva hulgas populaarsete spordialade harrastamiseks. Vanas osas saab kasutada jõusaali,
mängida lauatennist, ujuda, võimalus jääb
aeroobseteks ja võitluskunstide treeninguteks. Uuendusena lisandub vanasse osasse
jooksurada kergejõustiklastele.

Spordikeskuse õuestaadionil on
tumeda tartaankattega 330 m jooksurada.
Harrastada saab kaugus-, kõrgus-, teivasja kolmikhüpet. Heitealade jaoks on ette
nähtud spetsiaalsed sektorid ja jalgpalluritele on kasutada kuntsmurukattega väljak.
Staadioni juures asub ka liivaväljak.
Vallavalitsuse visiooni järgi saab Jüri
tänasest Rae spordikeskusest võimalusterohke tänapäevane sportimisekeskus, mis
sobib nii harrastajatele kui ka tõsisemalt
spordiga tegelejatele ning kus saab treenida
nii õues kui ka siseruumides. Laiendatud
Rae spordikeskuse üldpind on kokku ligi
7000 ruutmeetrit.

Saalide puudus ei tohiks
takistada korvpallimängijate jõudmist kõrgliigasse
Andres Sõber, Rakvere Tarvas
See on hea, et Jürisse tuleb ka pallihall.
Nüüd ei tohiks saalide puudus küll olla
takistavaks teguriks Eesti korvpallimängijate jõudmisel kõrgliigasse. Korralikud pallihallid on ehitatud Haapsallu,
Rakverre, Viljandisse, Jõhvi ja neid on
veelgi. Kindlasti on omaette klass Saku
ja Kalevi spordihall.
600 pealtvaatajaga saal Jüris on väga
mõistlik lahendus. Eesti meistriliigamängudel on tavaliselt 400–500 pealtvaatajat ja kui neid mänge seal pidama
hakatakse, on pealtvaatajatele ideaalsed
tingimused.
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Aprillis komplekteeritakse uued
lasteaiarühmad
25.03.2014 Vallavalitsuse istungil võeti
vastu korraldus nr 376 „Lasteaiarühmade
komplekteerimine“.
Korraldus sätestab, et 1. aprilli seisuga
kontrollitakse kõikides teeninduspiirkondades järjekorras olevate laste ja nende ühe
vanema elukohta rahvastikuregistrist. Need
lapsed, kelle enda ja vanema elukoht ei asu
Rae vallas, arvatakse järjekorrast välja, sest
vastavalt Rae Vallavalitsuse 12.03.2013

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

määruse nr 12 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord“ § 3 lõike 1 kohaselt peab olema
vanem ja laps sisse kirjutatud Rae valda.
Lasteaiakoha saavate laste vanematega
võetakse ühendust aprillikuu jooksul, kohe
pärast seda, kui on andmed üle kontrollitud ja lasteaedade direktorid on saanud
lastevanemate kontaktid teeninduspiirkondade kaupa.
RS

Muudeti kahte Allkirjastati Võsukese Lasteaia
lasteaia teenin- ehitusleping
duspiirkonda
Vallavavolikogu kinnitas korralisel märtsiistungil 18.03 muudatused kahes lasteaia
teeninduspiirkonnas. Kui varem kuulusid
Kautjala, Patika ja Veskitaguse küla Vaida
teeninduspiirkonna alla, siis uue jaotuse
järgi kuuluvad nimetatud külad Jüri teeninduspiirkonna alla.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul
ühtivad määrusega kehtestatud teeninduspiirkonnad nii koolivõrgu teeninduspiirkondadega kui ka valla kandipõhise
asustusstruktuuriga.
Hariduse peaspetsialist Marju Randlepp lisas, et kuna seoses uue 240-kohalise
Võsukese lasteaia valmimisega laheneb Jüri
piirkonnas lasteaiakohtade probleem, aitab
teeninduspiirkondades muudatuse sisseviimine ja Jüri piirkonna laiendamine lühendada lasteaiajärjekorda ka Vaidas.

28. märtsil allkirjastas vallavanem Mart
Võrklaev Riito Ehituse juhatuse liikme Erik
Liivaga Võsukese Lasteaia ehituslepingu.
Ehitustegevusega alustatakse peatselt
ja lasteaed valmib järgmise aasta alguseks.
Võsukese Lasteaed tuleb 240-kohaline ning
selle asukoht on Jüris Laste ja Võsa tänava
nurgal.
Kokku ehitab vald 2014. aastal 420 uut
lasteaiakohta. Lisaks Jüri 240-kohalisele
lasteaiale on Peetrisse kerkimas 180-kohaline Aruheina Lasteaed.

Ehituslepingu allkirjastasid vallavanem
Mart Võrklaev ja Riito Ehituse juhatuse
liige Erik Liiv

Aruheina Lasteaed sai nurgakivi
Kuna iga hoone ehitamise juures on olulised nurgakivi panek ja sarikapidu, ei
puudu need olulised tseremooniad ka
Aruheina Lasteaia hoone ehitamise protsessis. 4. aprillil müüriski vallavanem Mart
Võrklaev koos hoonet ehitava kahe firma,
AS-i Parmeron ja TREV-2 Ehituse OÜ

esindajaga traditsioonilise metallsilindri
hoone seinakarkassi ning üheskoos peeti
sümboolne pidu.
Ehitustööd kulgevad graafiku järgi ja
kevade keskpaigaks on maja karkass valmis. Hoone valmimistähtaeg on november
2014.
RS

Rae vallas on kokku neli lasteaia teeninduspiirkonda
Jüri teeninduspiirkonna alla kuuluvad
lisaks Jüri alevikule Aaviku, Karla, Kautjala, Kurna, Lehmja, Limu, Pajupea, Patika,
Pildiküla, Seli, Vaskjala ja Veskitaguse küla.
Vaida teeninduspiirkonda kuuluvad
peale Vaida aleviku Aruvalla, Salu, Suuresta, Suursoo, Urvaste ja Vaidasoo küla.
Lagedi teeninduspiirkonda kuuluvad
Lagedi alevik, Kadaka, Kopli, Soodevahe,
Tuulevälja, Veneküla ja Ülejõe küla.
Peetri teeninduspiirkond hõlmab peale
Peetri aleviku veel Assaku alevikku, Järveküla, Rae ja Uuesalu küla.
RS

Ehitustööd kulgevad plaanipärastelt ja Aruheina Lasteaed valmib novembris 2014
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest:
Jüri aleviku Aaviku tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
25.03.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 158. Planeeritav ala asub Jüri
alevikus üksikelamutega hoonestatud
piirkonnas, riigimaantee 11114 JüriVaida tee ääres. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu kaheks elamumaa kinnistuks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga ning Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus piirkonnale on ette nähtud elamumaa
juhtotstarve.
Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest:
Peetri aleviku Vana-Tartu mnt 9 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
20.03.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 348. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus Vana-Tartu mnt ääres.
Juurdepääs alale on planeeritud VanaTartu maanteelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,0 ha. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu väiksemateks elamumaa sihtotstarbelisteks
kinnistuteks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
29. aprillil 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
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21.04.2014–04.05.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Soodevahe küla Tammiku 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 11. juuni 2013 korraldusega
nr 628 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20. märtsi 2014 korraldusega nr
347.
• Planeeritav ala asub Soodevahe küla
põhjaservas Ülemiste-Maardu raudteeharu kõrval. Reaalne juurdepääs
kinnistule puudub. Planeeritava maaala suurus on ligikaudu 9,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kinnistu äri- ja tootmismaa krundiks ning maatulundusmaa
sihtotstarbega metsamaaks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus maa-ala juhtfunktsiooniks
on määratud perspektiivne äri- ja tootmismaa ning olemasoleva sihtotstarbe
säilimine.
Karla küla Lõolapõllu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 6. juuni 2011 korraldusega
nr 485 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 20. märtsi 2014 korraldusega nr
346.
• Planeeritav ala asub Karla külas Tallinna ringtee ja Lagedi-Jüri tee vahelisel
alal Pirita-Ülemiste kanali äärsel alal.
Juurdepääs kinnistule on Lagedi-Jüri
teelt läbi eramaa. Planeeritava maa-ala
suurus on ligikaudu 10,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa kinnistu
kuni viieks elamumaa, kolmeks maatulundusmaa, kaheks transpordimaa
ning üheks tootmismaa sihtotstarbeliseks krundiks, määrata elamumaa
kruntidele ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk vastab kehtivale Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringule, kus alale on ette
nähtud haljasmaa juhtotstarve ning
kuhu on hajaasustusala põhimõttel

lubatud elamute ehitus. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine,
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või
muu kohaliku omavalitsuse hinnangul
oluline või ulatuslik üldplaneeringu
muutmine. Hajaasustusala põhimõttel
viie uue elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt kinnistu senine
juhtotstarve. Planeeringulahendust ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Karla küla Vikita tee 3 kinnistu katusekalde muutmise detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 20.03.2014 korraldusega
nr 351. Planeeritav ala Assaku-Jüri tee
ääres, Jüri kirikust u 500 m põhja pool.
Juurdepääs kinnistule on Assaku-Jüri
teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 15.08.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 149 kehtestatud
Vikita kinnistu detailplaneeringut
katusekalde osas. Detailplaneeringuga
ei muudeta kinnistu kehtivat elamumaa
sihtotstarvet. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas kehtiva Rae valla Jüri
aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

Läheneb taas mittetulundusliku tegevuse toetuse
ja sihtotstarbelise investeeringutoetuse taotlemise
tähtaeg.
Taotlusi oodatakse 15. maiks. Vaata
lähemalt http://rae.kovtp.ee/et/
toetused-ja-soodustused.
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RAE VALLAVALITSUSE KORRALDUS
Jüri, 4. märts 2014 nr 274
Rae vallas Rae külas asuva liikluspinna nime muutmine
Võttes aluseks kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 1 ja 2, § 8 lõike 1 punktid 1 ja 2; Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251
„Aadressiandmete süsteem” § 4 ning lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
30 lõike 1 punktist 2; Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 49 kehtestatud
„Rae valla kohanimede määramise korra” § 18 ja BlueSky Project OÜ esindaja Marko Rink’i
06.02.2014 avaldusest ning arvestades, et kohanime määramise eelteate nr 158 avalikustamisel ettepanekuid ei esitatud, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Muuta Harjumaal Rae vallas Rae külas asuva liikluspinna Loopera põik, mille ruumikuju on näidatud korralduse lisaks oleval skeemi 158-1, nime ning määrata uueks nimeks
Mooni tee.
2. Korralduse koopia saata 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavakstegemisest.
Mart Võrklaev, vallavanem

Martin Minn, vallasekretär

RAE VALLAVALITSUSE KORRALDUS
Jüri, 4. märts 2014 nr 275
Rae vallas Rae külas asuvale liikluspinnale nime määramine
Võttes aluseks kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 1 ja 2, § 8 lõike 1 punktid 1 ja 2; Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251
„Aadressiandmete süsteem” § 4 ning lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
30 lõike 1 punktist 2; Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 49 kehtestatud
„Rae valla kohanimede määramise korra” § 18 ja BlueSky Project OÜ esindaja Marko Rink’i
06.02.2014 avaldusest ning arvestades, et kohanime määramise eelteate nr 157 avalikustamisel ettepanekuid ei esitatud, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Muuta Harjumaal Rae vallas Rae külas asuvale liikluspinnale, mille ruumikuju on
näidatud korralduse lisaks oleval skeemi 157-1, nimeks Astri tee.
2. Korralduse koopia saata 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavakstegemisest.
Mart Võrklaev, vallavanem

Martin Minn, vallasekretär

RAE VALLAVALITSUSE KORRALDUS
Jüri, 4. märts 2014 nr 276
Rae vallas Lehmja külas asuva ühissõidukipeatuse nime muutmine
Võttes aluseks kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõiked 1 ja 2, § 8 lõike 1 punktid 1 ja 2; Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251
„Aadressiandmete süsteem” § 4 ning lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
30 lõike 1 punktist 2; Rae Vallavolikogu 14. detsembri 2004 määrusega nr 49 kehtestatud
„Rae valla kohanimede määramise korra” § 18 ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse
04.02.2014 avaldusest nr 2-9/29 ning arvestades, et kohanime määramise eelteate nr 159
avalikustamisel ettepanekuid ei esitatud, Rae Vallavalitsus annab korralduse:
1. Muuta Harjumaal Rae vallas Lehmja külas asuva ühissõidukipeatuse Loo, mille asukoht on näidatud korralduse lisaks oleval skeemi 159-1, nime ning määrata uueks nimeks
Sinikivi.
2. Korralduse koopia saata 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud korraldusest teada saama, või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse
teatavakstegemisest.
Mart Võrklaev, vallavanem

Martin Minn, vallasekretär

Kinnitati uus
kastmisvee
tagasiarvestamise kord
ELVESOga

Rae valla vee- ja energeetikaettevõtte AS
ELVESO pakub alates käesolevast aastast
kastmiseks kuluva vee arvestust, paigaldades täiendava veearvesti, mis võimaldab
täpset kastmisvee koguse mõõtmist, mille
eest ei pea kanalisatsiooniteenuse tasu
maksma.
„Vastu tulles klientide soovidele, kehtestas Rae Vallavalitsus AS ELVESO taotlusel uue ja senisega võrreldes täiendatud
kastmisvee tagasiarvestuse korra, mis võimaldab kastmisvee arvestuseks täiendava
veearvesti paigaldamist,” kõneles abivallavanem Priit Põldmäe.
Põldmäe selgitas, et kui siiani on olnud
ELVESO klientidel võimalik saada ühisveevärgist kastmiseks joogivett ilma kanalisatsiooniteenuse tasu arvestamata selliselt, et
kastmiseks kulunud vee kogus on selgunud
talvisel (1. oktoober – 31. märts) ja suvisel
(1. juuni – 31. august) perioodil kasutatud
vee keskmiste koguste vahe põhjal, siis
nüüd on lisaks senisele meetodile lisandunud võimalus mõõta kastmiseks kuluvat vett selleks spetsiaalselt paigaldatud
veearvestiga.
„Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et
seoses kastmisvee arvestamise korra vastuvõtmisega peavad kastmisvett tarbivad
kliendid tegema AS-ile ELVESO vastava
avalduse ja avaldust oodatakse ka neilt,
kes on kastmisvee tagasiarvestuse teenust
varem tarbinud,” rääkis Põldmäe, kes lisas,
et edaspidi ei ole iga-aastane avalduse esitamine enam vajalik.
Kastmisvee osas tagasiarvestuse saamise nõudeks on kliendi lepinguliste
kohustuste korrektne täitmine.
Kastmisvee tagasiarvestuse taotlemiseks vajalikud vormid ja tingimused on
kättesaadavad AS ELVESO veebilehel või
kohapeal aadressil Ehituse 9, Jüri alevik.
RS

aprill 2014 • Rae Sõnumid

5

vallavalitsus

6

Haljastusjäätmed ja vana kraam
anna tasuta ära
Aprillis toimub ohtlike jäätmete kogumisring
26. aprillil 2014 toimub igakevadiseks
traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete
kogumisring. Kogumisringi käigus peatub
Ragn Sells AS furgoonveok järgnevates
paikades:
•
•
•
•
•
•
•

09.00–09.30 PEETRI ALEVIKUS
Mõigu ja Heki tee ristmikul
10.00–10.30 PEETRI ALEVIKUS Mõigus Kaabli tn garaažide ees;
11.00–11.30 ASSAKUL Künka tee 2
garaažide ees;
12.00–12.30 LAGEDIL Betooni tänava
lõpus asuvate garaažide juures;
13.00–13.30 PAJUPEAL AS-i Pakar
töökoja sissekäigu ees;
14.00–14.30 PATIKAL Patika kaupluse
ees;
15.00–15.30 URVASTES Urvaste bussipeatuse kõrval.

Sõidugraafiku koostamisel on jäetud
teatud reserv ka erakorraliste peatuste või
kõrvalepõigete tegemiseks.
Kodumajapidamises on kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kasutatud õlid ja õli
sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-,
liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja
tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid,
väikeakud ja akudega seadmed.
Lisaks paiknevad Rae valla territooriumil püsivad ohtlike jäätmete konteinerid:
• Jüri alevikus Suve tn 7A. Konteineri
avamine toimub eelnevalt numbril
5656 2750 (Reijo) ette helistades.
• Vaida alevikus Hoidla teel Vana-Tartu
mnt 37 korterelamu vastas. Konteineri
avamiseks tuleb eelnevalt ette helistada

numbril 5645 6749 (Tiina) ja kokku
leppida aeg, millal konteiner avatakse.

Mais toimub vanade kodumasinate kogumiskampaania
Rae Vallavalitsus korraldab koostöös
BAO Ohtlikud Jäätmed OÜ-ga 9. mail
2014 kodumajapidamises tekkinud elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade
külmkappide, televiisorite, pesumasinate,
pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse
käitluskeskustesse.

Kuidas kogumiskampaanias
osaleda?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu
jooksul Rae Vallavalitsusse (tel 605 6781
või 605 6750, kristi.malm@rae.ee või
info@rae.ee) ja andke teada:
• ees- ja perenimi;
• täpne aadress, kus elektroonikajäätmed
asuvad;
• kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto ligikaudsest saabumisajast);
• seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1
tk, TV 1 tk jne).
2) Pärast kogumisauto sõidugraafiku
täpsustamist võetakse ühendust kõigi
registreerunud inimestega, teavitatakse
kogumisauto teie juurde saabumise ligikaudsest ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele teie juurde ning viib need
spetsiaalsesse käitluskohta. Kodumasinad
peab paigutama tänava äärde või aia taha.
Korterelamutes peab kodumasinad tooma
trepikodade ette, sest üldjuhul töölised
kodumasinaid trepist alla ei transpordi.
Kogutakse kõiki elektriga töötavaid

seadmeid, millel juhe taga või patarei sees,
ka päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav
seade peab olema terve (terveks loetakse
seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi, nagu näiteks
trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop
jms). Elektroonikajäätmed ei pea töökorras
olema. Samas ei tohi seadmed olla osadeks
lammutatud jms.
Lisaks kogumisringile saab kodumasinaid ära anda ka iga päev. Selleks on paigutatud MTÜ EES-Ringlus statsionaarne
kogumispunkt Vaida alevikku ja MTÜ
Eesti Elektroonikaromu Jüri alevikku.
Konteinerid asuvad nii Jüris kui ka Vaidas
ohtlike jäätmete konteineri kõrval. Info
avamise kohta ja kontaktnumbrid on ära
toodud käesolevas artiklis eespool.

Pikendati haljastusjäätmete
äraveo registreerimistähtaega
Haljastusjäätmete tasuta äraveo registreerimistähtaega pikendati ja ennast on võimalik kirja panna kuni 17. aprillini 2014.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse
kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune
ja minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast teada,
helistades numbril 605 6781, 605 6750 või
kirjutada kristi.malm@rae.ee, info@rae.ee.
Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul alates 21. aprillist. Neid kilekotte, kus
on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede, ära ei viida.

Vanu rehve võetakse jätkuvalt vastu tasuta
MTÜ Eesti Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus võtavad Rae vallas vanu rehve
tasuta vastu reedeti kella 10–16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Helenart OÜ). Täiendavat infot teiste kogumiskohtade kohta saab
MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt www.rehviliit.ee ja MTÜ Rehviringlus kodulehelt
www.rehviringlus.ee.

Tänavu toimub taas noorte töömalev
Sel aastal toimub noorte töömalev Rae
Õpilasmalev 2014 kahes vahetuses.
Maleva I vahetus töötab 9. juunist
20. juunini ja II vahetus 4. augustist 15.
augustini. Noored saavad tööd Rae valla
erinevatel haljastusobjektidel 10 päeva. Igal
päeval töötatakse 4 tundi ning tunnitasu,
mida noortele makstakse, on 2.31 €. Noored töötavad 12–15-liikmelistes gruppides
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ning nende juhendajateks on pädevad ja
oskuslikud inimesed. Kokku osaleb projektis 130 noort.
Registreerimine malevasse kestab
kogu aprillikuu või nii kaua, kuni kohad
täis. Pärast registreerumist komplekteeritakse rühmad ja sõlmitakse lepingud. Enne
vahetuse algust saavad noored töömaleva
T-särgi.

Informatsioon töögraafikute ja organisatsioonide kohta, kuhu noored tööle
asuvad, on kättesaadav Rae vallavalitsuse
kodulehel www.rae.ee/noorsootöö.
Töömaleva korraldajateks on Rae vallavalitsus kootöös ettevõtete ning Lagedi ja
Jüri noortekeskusega.
RS

uudised

Aprillis algavad Kurna liiklussõlme ehitustööd
Kurna eritasandiline ristmik valmib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusel järgmise aasta sügiseks.
Suurematest muudatustest liikluskorralduses antakse meedia vahendusel aegsasti
teada, kuid vastavalt lepingule peab ehitaja
ehitustööde ajal tagama ringteel vähemalt
1+1 asfalteeritud sõiduraja olemasolu.
Kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud
ületada 5 minutit ja seisakutest tekkinud
järjekorrad 1,5 kilomeetrit.
„Koos eritasandilise ristmikuga ehitatakse neljarajaliseks ka Tallinna ringtee
4,4-kilomeetrine lõik (km 11,8–16,2) olemasolevast Jüri eritasandilisest ristmikust
kuni Kurna sõlmeni,“ teatas Maanteeameti
projektijuht Meelis Laanpere.
„Selle projekti raames jätkub Tallinna

ringtee väljaehitamine I klassi tingimustele
vastavaks maanteeks, kus sõidusuundade
(2+2) vahel on eraldusriba ning kohalik
liiklus on põhitrassi omast eraldatud,“ selgitas Laanpere.
„Sama ristmiku juurde ehitatakse ka
jalg- ja jalgrattatee viadukt ning Kurna
küla juurde ringtee alt läbi minev jalg- ja
jalgrattatee tunnel ning ringteega ristuv
Kurna-Tuhala maantee viiakse viaduktiga
üle põhimaantee,“ kirjeldas projektijuht
eritasandilise ristmiku komponente.
Projekti sisse mahub ka ringteega
ristuva Kurna-Tuhala maantee 2,7-kilomeetrise lõigu ehitamine kaherajaliseks
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III klassi maanteeks, 1520 m jalg- ja jalgrattateid, 4,2 km koguja- ja juurdepääsuteid ning 480 m müratõkkeseinu. Ehituse
valmides paraneb oluliselt kogu lõigu liiklusohutus, liiklus muutub sujuvamaks ning
bussiliiklus suunatakse kogujateedele.
Maanteeameti pressiesindaja Allan
Kasesalu sõnul on töövõtjal kohustus välja
anda infolehte ehitustöödest ja liikluskorraldustest, mis on mõeldud eelkõige kohalikele elanikele.
Ehitusleping Maanteeameti ja ühispakkujatest firmade RTS Infra OÜ ning Rand
ja Tuulberg AS vahel allkirjastati 20. märtsil. Ehitustööd lähevad maksma 20 004 222
eurot, 85% sellest summast tuleb Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfondist. Lepingu järgi
lõpevad tööd 19.09.2015.
Kurna eritasandilise ristmiku ja liiklussõlme projekti joonisega saab tutvuda
Rae valla koduleheküljel www.rae.ee/Töös
olevad projektid.
RS

Märtsikuu eelviimasel nädalal külastas
Rae valda riigikogu majanduskomisjoni
esimees ning europarlamendi kandidaat
Kaja Kallas. Seekordse visiidi eesmärk
oli tutvuda Lagedi Põhikooli, Jüri Gümnaasiumi ning kolme ettevõttega: Estanc
AS, Tiptiptap OÜ ja DPD Eesti AS. Üheks
kandvaks vestlusteemaks kujunes Eesti
firmade maine rahvusvahelistel turgudel
ning eurosaadiku roll oma riigi ja inimeste
esindamisel. „Europarlamendi liikmed on
kõige kõrgemal tasemel Eesti esindajad
Euroopas, mis tähendab lisaks tööle Brüsselis ka kohustust hoida sidet oma valijatega ning teha koostööd Eesti riigiga,“
rääkis Kaja Kallas.
Baltikumi suurima laste mänguväljakute tootja Tiptiptap OÜ ekspordi- ja
müügijuhi Merle Kerneri sõnul on tema
üheks suurimaks ootuseks, et europarlamendi liige seisaks võimaluste piires
ka Eesti tootjate eest, et siinseid tegijaid
Euroopas vähem kardetaks. „Täna on meil
tooteid kergem müüa näiteks Taiwani kui
Saksamaale, sest Aasia riikide jaoks asume
Euroopas, kuid Euroopa riikide jaoks teinekord oma mainelt nõrgas Ida-Euroopas.“
Kerner lisas, et kõige raskem on just
esimest kontakti luua. „Kui saame kliendi
juba tootmisega tutvuma, siis on kõik väga
hästi, sest meie oluline konkurentsieelis on
väga hea hinna ja kvaliteedi suhe.“
Kaja Kallase sõnul on riigikogu

Foto TipTipTap OÜ

Kaja Kallas tahab Harjumaad esindada ka
europarlamendis

Kaja Kallas külastamas TipTipTap OÜ-d vallavanema saatmisel
majanduskomisjoni üks prioriteete, et
poliitilistele väliskohtumistele kaasataks
järjest rohkem ka ettevõtteid, et juhid
saaksid ise oma firmasid tutvustada, otsekontakte luua ning oma mainet kujundada.
„Majanduskasvu ja inimeste sissetulekute
suurenemise üks olulisi eeldusi on ettevõtete konkurentsivõime paranemine,“ möönis Kaja Kallas.
Konkurentsi tervendavast toimest räägiti ka üleeuroopalist pakiveo võrgustikku
omava DPD Eesti AS-i tegevjuhi Tarmo
Taela ja operatsioonide juhi Rainer Rohtlaga. „Eesti turul pakutakse väga kasutajasõbralikke pakiveoteenuseid ja seda osaliselt just seetõttu, et Eesti turul tegutseb
kolm tugevat konkurenti, kes üksteisele

pidevalt uusi väljakutseid esitavad,“ kommenteeris Tarmo Tael. Üheskoos nõustuti
ka Euroopa tasemel e-kaubanduse regulatsiooni vajalikkusega, mis tagaks virtuaalses maailmas kõigile ettevõtjatele võrdsed
võimalused.
Kohtumistel koolijuhtidega vahetati
veel mõtteid noorte ettevõtlikkusest ja
huvihariduse saamise võimalustest. „Rae
valla koolid on kadestamisväärselt heas
korras ning on tunda, et koolide eesotsas
on hingega asja kallal olevad inimesed,“
ütles Kaja Kallas. Külaskäigul lepiti kokku,
et 7. aprillil tuleb Kaja Kallas Jüri Gümnaasiumisse külalisõpetajaks ja peab gümnasistidele ettevõtlusloengu.
Triin Junkur
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tasub teada
Kopli küla üldkoosolek 27. aprillil 2014 algusega 14.00
Lagedi keskusehoone 1. korruse saalis Kooli tee 18B

Päevakord:
1. Rae vallavalitsuse esindaja tervitus
2. Ülevaade perioodi september 2013
– aprill 2014 tegevusest
3. Küla 2014. aasta tegevuskava tutvustus

4. Teavitus 3. mail 2014 toimuvatest
talgutest „Teeme ära!“
5. Arutelu 2015. aasta plaanide ja eesmärkide üle
Info: Indrek Varik
indrek.varik@gmail.com, tel 518 2439

MUINASJUTUTUND
Laupäeval, 26. aprillil kell 12.00
Jüri raamatukogus
Nukuetendus

“Hunt, kes õppis lugema”
Külas on Tallinna Keskraamatukogu
Paepealse raamatukogu raamatukoguhoidjad

Etendus on tasuta

Laupäeval, 12. aprillil kell 12.00
Lagedi raamatukogus

MUNADE
KULLERDAMISE
VÕISTLUS

Värvime mune (kaasa võtta
keedumuna)
Saame teada vanarahva kommetest
Peame maha ühe lõbusa võistluse

Rändteater Vaba Vanker

Jüri noortekeskuse aprillikuu 2014 tegevused
Teisipäev, 1. aprill kell 17.00 naljapäev. Anekdoodivõistlus. Parimatele auhinnad. Üritus
on TASUTA!
Neljapäev, 3. aprill kell 16.00 meisterdamine. Teeme nahast topse. Üritus on TASUTA!
Esmaspäev, 7. aprill kell 16.45 väljasõit „Me armastame Eestit“ saate salvestusele.
Osaleda saavad noored vanuses 14+. Kohtade arv on piiratud! Registreerumine
triinusepp87@gmail.com või noortekeskuses. Üritus on TASUTA!
Teisipäev, 8. aprill kell 18.00 kinoõhtu noortekeskuses. Sööme popkorni, joome morssi
ja vaatame filmi „Üles“ eesti keeles. Osalustasu 1 €.
Reede, 11. aprill kell 15.00 rattamatk. Läheme uudistama kodukandi ajaloolisi vaatamisväärsusi. Kiiver pähe! Üritus on TASUTA!
Esmaspäev, 14. aprill kell 18.00 teatrikülastus. VHK teatriklassi 16. lennu lavastus
„Tunneteturg“. Osalustasu 5 €.
Neljapäev, 17. aprill kell 16.00 lihavõtted. Värvime mune. Üritus on TASUTA!
Reede, 25. aprill kell 16.00 4H klubi. Üritus on 4H klubi liikmetele. Kui soovid klubi liikmeks saada, siis küsi infot triinusepp87@gmail.com
Kolmapäev, 30. aprill kell 17.00 nõiapidu. Peolistel riietuda nõidadeks. Mängime vahvaid
mänge ja sööme näkse. Üritus on TASUTA!

Kevadine kapituulutus
10. mail kell 11.00-14.00 Rae Kultuurikeskuses
10. mail kell 11.00-14.00 Rae Kultuurikeskuses
Tule ostma, müüma ja vahetama

Etendus Rae koolimajas Vaskjalas
24. aprillil kell 19.00 • Pilet 7/10 €
www.vabavanker.ee
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ostma,
müüma
ja vahetama
Hea võimalusTule
maha
müüa
kappi seisma
jäänud korralikke
Tule ostma, müüma ja vahetama
riided,
jalatsid,
ehteid,
raamatud
ja
kõike jäänud
muud mida
sa enam
Hea võimalus maha müüa kappi seisma
korralikke
Hea
võimalus
maha
müüa
kappi
seisma
jäänud
korralikke
ei
vaja
riided, jalatsid, ehteid, raamatud ja kõike muud mida sa enam
riided, jalatsid, ehteid, raamatud
ja kõike muud mida sa enam
ei vaja
Hoia loodust
ja rahakotti
ei vaja

Hoia loodust
rahakotti
Kauplemiseks
vajalikja
eelregistreerimine
Hoia loodust ja rahakotti

Kauplemiseks
vajalik eelregistreerimine
kultuur@rae.ee
või 6056759

Kauplemiseks
vajalik eelregistreerimine
kultuur@rae.ee
või3€
6056759
KauplemiseksKohamaks
vajalik eelregistreerimine
kultuur@rae.ee
või3€
6056759
Kohamaks
kultuur@rae.ee või 6056759
Kohamaks 3€

hariduselu

Rae noorte tööbörsi käivitajad uurisid, kuidas on
ettevõtmisele elu sisse puhunud Rõuge noored
Aprillist käivitus tööbörs
16–19-aastastele

Noorte tööbörsi käivitajad külastamas Rõuge valda
Noorte tööbörsi üks käivitajatest Gerli
Veeleid kirjutab, kuidas noored käisid koos
vallavanemaga Rõuges uurimas tööbörsi
töötamise tagamaid ja tutvusid noorusliku
Lõuna-Eesti valla eluga.
26. veebruaril võtsime koos vallavanem
Mart Võrklaevaga ette sõidu Rõugesse, kus
juba mitu aastat on edukalt töös hoitud
veebipõhist noorte tööbörsi. Külastasime
ka Rõuge noorteklubi ja vallavalitsust.
Esmalt saime kokku volikogu esimehe
Karel Saarnaga, kellega koos suundusime noorteklubisse. Noorteklubi asub
ühes vanas mõisahoones, mis on tänaseks
renoveeritud ja suurepärase väljanägemisega. Rõuge noortel on väga suur ja uhke
noorteklubi, kus on võimalus mängida
piljardit, vaadata kaminatoas televiisorit,
köögis küpsetada meelepäraseid roogasid

Noorte tööbörsi käivitumine
aitab noored ettevõtjatega
kokku viia
Mart Võrklaev, vallavanem
Noorte tööbörsi käimapanek ja selle
vedamine aitab Rae valla noortel saada
oma esimene töökogemus ja palk

Alates aprillist on Rae vallas võimalus
liituda noorte tööbörsiga (NTB). Börsi
eesmärk on vahendada valla tööpakkumisi 16–19-aastastele. Töö oleks
noortele hooajaline või pikema perspektiiviga. Tööpakkumised leiab koduleheküljelt www.ntb.ee Seal on võimalus noortel täita lihtsustatud CV-vorm,
mida on võimalik edastada ettevõtjatele.
NTB eest kannavad hoolt Jüri Gümnaasiumi õpilased, kes soovivad kaasa
aidata tööpuuduse vähendamisele ning
leida võimalusi noortele esmase töökogemuse pakkumiseks.

ning kogeda palju teisi erinevaid meelelahutuslikke võimalusi. Saime teada, et erinevate projektide toetustega on noorteklubi
soetanud kanuusid, uiske, lumelaudasid ja
jalgrattaid erinevateks välitegevusteks.
Rõuge noorteklubi on ka aktiivne uute
rahvusvaheliste suhete loomisel. Tänasel päeval ulatuvad nende partnerlus- ja
sõprussidemed üle kogu Euroopa, Türki,
Iisraeli ja Jordaaniasse. Igal aastal võtavad
noored osa rahvusvahelistest projektidest.
Nende kaudu avanevad võimalused väärtustada noorte demokraatiat ja koostööd
ning samuti eneseteostust. Koostööprojekte on teostatud programmi Euroopa
Noored toel.
Pärast ringkäiku ja tutvumist noorteklubiga vestlesime Rõuge noorte tööbörsi
teemadel. Uurisime, kust sai nende idee
alguse, kaua selle rakendamine aega võttis

ning millised võimalused on noorel üldse
oma vallas tööd leida. Võrdlesime tööbörse
ja jagasime ideid, küsisime ka nõu oma vallas peatselt käivituva veebipõhise noorte
tööbörsi osas.
Edasi suundusime kohalikku vallamajja, vaatasime ka Eesti Ema monumenti, mis väärtustab eesti naist emana ja
väljendab tänutunnet. Külastasime Ööbikuoru 20-meetrist puidust vaatetorni, mis
avab suurepärase vaate järveahelale, ning
kuulasime juurde Karel Saarna jutustatud
legende.
Sellega lõppes ka meie tore päev. Tagasiteel jagasime muljeid ja tekkinud ideid.
Kokkuvõttes jäid kõik väga rahule.
Gerli Veeleid
Noorte tööbörsi asutaja

kodukoha ettevõttest. See on noortele
suurepärane võimalus meie ettevõtetega
kontakte luua, mis neile tulevikus kindlasti suureks kasuks tulevad.
Teadsin, et tänased Rõuge valla
juhid, kes on ka endised ja tänased
noorte tegemiste eestvedajad Rõuges,
on veebipõhise noortebörsi juba mitmeid aastaid tagasi käivitanud. Rõuges
sai tööbörs palju positiivset tagasisidet,
sest see aitas mitmeid noori suveks oma
esimesele tööle ning kohalikel väikestel
ettevõtetel ja majapidamistel hulga tööd
ära teha.
Kui Rae vallavalitsus koostas koos
koolide ja ettevõtetega 2013. aastal
noorte ettevõtlikkuse arengukava, siis
selle tegemise käigus kavandasime ka
siia veebilehe asutamise tööpakkumiste

vahendamiseks noortele. Nii noorte
ettevõtlikkuse arengukava kui ka vastloodud www.ntb.ee eesmärk on innustada meie noori olema ettevõtlikud ja
aktiivsed. Samas teame, et siinsetes ettevõtetes vajatakse palju töökäsi ja miks
mitte pakkuda võimalust oma esmaste
töökogemuste saamiseks oma valla
noortele.
Noorte tööbörsi tugevus Rae vallas
on see, et meil on palju noori ja samas
ka vallas tegutsevaid väga erinevatest
valdkondadest ettevõtteid. Vallavalitsuse eesmärgiks jääb need pooled kokku
viia ja noortele tutvustada töötamise
võimalusi oma koduvallas, samuti erinevate elualade tutvustamise abil aidata
teha parimad valikud edasiste õpingute
osas.
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Konverents „Ettevõtlik kool Rae vallas“

Kuidas tagada lapsele hea elu?
Väga lihtne, kingi lapsele loss või kui lossi
ei jõua osta, siis vähemalt auto ja korter.
Aga kui nii palju ka raha pole, taga talle prii
ligipääs oma külmkapile vähemalt nii kaua,
kuni elad. Kui sa selle lugemise peale vihastusid või tundus see jabur, siis võib ühiskond rõõmustada veel ühe targa vanema
üle, kes mõistab, et lapsele ei ole mõistlik
anda n-ö rasvast kala, vaid tuleb anda õng
ja suunata ta õigesse kohta kala püüdma.
Laps peab õppima elus hakkama saama
ja oskama tegema valikuid vastavalt enda
soovidele, tugevustele ja väärtushinnangutele. Kui seda viimast – väärtushinnanguid – saab vanem kujundada ja mingil
määral ka arendada tugevusi, siis soovid
võiksid jääda puutumata, sest nendes peaks
selgusele jõudma iga inimene ise. Vanem
saab vaid toetada ja suunata last õigete
valikuteni.
Valikuid aga on miljoneid ning teekond
soovituni võib olla käänuline ja pikk, kuid
kõige halvem lapse jaoks oleks panna ta
oma teed käima, kui ta seda tõesti ei soovi.
Lasteaed ja kool on mõlemad need
kohad, kus laps saab õppida tundma maailma ja oma soove. Selles osas ei erine ka
Rae valla haridusasutused paljudest teistest

Ettevõtlikuks kasvab
inimene ebamugavuste
kaudu
Ettevõtlik noor algatab, vastutab, küsib,
kahtleb, uurib lisa ja – mis eriti oluline
– on positiivse suhtumisega nii endasse
kui ka teistesse. Ettevõtlikuks kasvab
inimene ebamugavuste kaudu, mis
panevad teda otsima paremaid lahendusi, sunnivad kastist välja mõtlema.
Tunnis, kus õpetaja teeb õpilase jaoks
kõik ette-taha ära, ootab või ütleb lausa
ette ühesuguseid õigeid vastuseid, on
väga keeruline selliseks kasvada. Seetõttu jätan ma tihti otsad erinevate
teemade juures lahtiseks, annan õppimisvastutuse lastele, toon tundidesse
vaidlusi põhjustavaid küsimusi, esitan
mõnikord lausa ärritavaid vastuargumente, andes õpilasele võimaluse ise
otsustada, mida ja miks ta usub, õpib
või teeb. Oma mugavustsoonist, kus on
tihti väga mõnus oleskleda, tuleb välja
astuda – lihtne pole see aga ei õpilasele
ega õpetajale.
Ettevõtlikkus on minu hinnangul

omavalitsuste koolidest ja lasteaedadest.
Erinevus teiste omavalitsuste haridusasutustega on aga Rae vallas olemas, sest siin
on vastu võetud noorte ettevõtlikkuse arengukava, mille elluviimise kaudu antakse
lastele ja noortele võimalusi võimalikult
varakult end teostada ettevõtlikkuses.
Näiteks käivitus aprillist veebipõhine
noorte tööbörs, mille lõid noored ise ja
mille eesmärk on vahendada koduvalla
tööpakkumisi meie oma noortele. Kui on
olemas esimene töökogemus, on noorel
juba lihtsam edasi mõelda, milline peaks
olema tema tulevane unistuste töö.
Iga inimene soovib ilmselt oma unistuste poole liikuda, kuid vaatamata sellele,
et unistama peab ja et see on vaimsele tervisele vaid kosutav, tuleb seista kahe jalaga
maa peal ja olla kursis, mis maailmas toimub ning mis reaalselt võimalik on.
Arengufondi majandusekspert Kristjan Lepik tõdeb, et tänases koolis peavadki õpetajad ennekõike õpetama looma
seoseid ja kuidas mõtestada maailma. See
on ülimalt oluline saamaks aru, millised
on ohud, mis võivad unistuste täitumise
ka nurjata. Lepik räägib näiteks robotite armee tulekust. „Robotite armee on

lähitulevik,“ hoiatab ta ning selgitab, et
robot õpib viie tunniga ära inimese lihtsama töö ja maksab umbes 50 000 dollarit.
Ettevõtjale kasulik diil. Seega pole tema
sõnul midagi parata, et globaalne tööpuudus suureneb. „Aga mida targemat tööd
inimene teeb, seda enam ta end kaitseb,“
kõneleb Lepik.
Poolnaljatades on robotid juba kahes
Rae valla kooliski, aga seda vaid legoroboti tasemel, mida saab ehitada erinevateks versioonideks. Tõsiselt aga võib neljast
Rae valla koolist leida mitmeid huvitavaid
projekte, mis aitavad noortel elus kindlaid
samme astuda ettevõtliku hoiaku kujunemisel. Ja uusi sarnaseid projekte soovitakse
ellu kutsuda veel.
Kristjan Lepik on kokkuvõttes veendunud, et peame mõtlema ettevõtlikkuse keeles. „Eestis milleski parim olla ei tähenda
minu jaoks midagi,“ ütleb majandusekspert ning lisab, et võrrelda tuleb end
maailma paremikuga, sest sõltume järjest
enam globaalsest majandusest.
Signe Heiberg, toimetaja
Artikkel on valminud inspireerituna
konverentsist „Ettevõtlik kool Rae vallas“,
mis toimus 19. märtsil Peetri Koolis

treenitav harjumus, mistõttu soovitasin
oma kolleegidele (konverentsil „Ettevõtlik kool Rae vallas“ – toim) anda
rohkem võimalusi ja vastutust õpilastel
endil tundi kujundada, sellest erinevate
tegevuste kaudu osa võtta. Et noor oleks
aga selliseks õppimiseks valmis, peaks
õpetaja palju aega investeerima just
pisikeste konksude ehk motivaatorite
leidmiseks. Mis paneb õpilast huvituma
arvsõnade õigekirjast, ruutvõrranditest,
uuest sõnavarast, kivimitest või raku
ehitusest? Põhjendus „sest on vaja“
motiveerib pigem neid, kes on juba
loomu poolest kohusetundlikumad, aga
ka kohusetunne kipub ajaga väsima, kui
puudub arusaam, kellele, milleks või kus
neid teadmisi-oskusi vaja on.
Õpetaja peaks koos õpilastega läbi
arutama, kus, millal ja miks õpitavat
reaalselt rakendada saaks, ning aitama
luua seoseid õpilaste isiklike eesmärkidega elus.
Mõned nipid. Otsekõne õppimiseks
võib kasutada Juku-anekdoote, arvsõnadest rääkides arutleda, miks pankades ja lepingutes arvud sõnadega välja
kirjutama peab. Loodusainetes võiks

olla julgem, mängulisem ja loomingulisem, pannes õpilased mõtlema, mida ja
miks räägiksid omavahel konn ja kurg,
kui nad looduses kohtuvad, või mida
on kogenud või näinud aegade vältel
kujunenud kivimid. Ajaloos huvitavad
õpilasi väga erinevad rohkem või vähem
totrad leiutised, millega uuest teemast
rääkides nende tähelepanu köita.
Triin Toomesaar
Jüri Gümnaasiumi õpetaja

Konverents „Ettevõtlik kool Rae vallas“
Rae Sõnumid • aprill 2014

Foto Rae Sõnumid

10
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Õie Lasteaia Kullerkupu rühma lapsed said proovida ettekandja ja kelneri ametit ettevõtlikkuse arengukava esitlusel

Õpetajad konverentsist
„Ettevõtlik kool Rae vallas“
Kaia Roots
Sotsiaalpedagoog, Peetri Kool
Ma usun, et ettevõtliku inimese elu
on põnev, sisukas, rikas. Samamoodi
ettevõtliku lapse oma. Lastel jagub ideid
ja mõtteid, kuid on võtmeküsimus, kuidas teha nii, et laps tahaks, julgeks ja ka
viitsiks oma ideid ellu viia. Kindlasti on
oluline täiskasvanute, nii vanemate kui
ka õpetajate eeskuju ja hoiakud. Minu
jaoks olid konverentsi eredateks hetkedeks töötoad, kus oma kogemustest
rääkisid tegevõpetajad. Rääkisid sellest,
kuidas lapsi innustada, kuidas tegutsema panna, kuidas „lahti muukida“,
et lapse silm säraks ja ta tõesti tahaks
midagi ära teha! Lihtne see ei ole, aga
õnneks võimatu ka mitte!
Luule Niinesalu
Direktor, Peetri Kool
Konverents oli hästi korraldatud.
Hea, et esinejad rääkisid oma ettekannetes, millised oskused ja omadused
on olulised, et kujuneda ettevõtlikuks
ja aktiivseks inimeseks. Kõlama jäid
loovus, uuenduslik mõtlemine, julgus
riskida ja oma unistused teoks teha.
Loodan, et osavõtjad said mõtteid,

kuidas lasteaias ja koolis toetada lapse
kasvamist selliselt, et kujuneks aktiivne
õppija ja ühiskonnaliige.
Ettevõtlikkuse arengukava üksi ei
taga, et meie valla haridusasutustes
kujuneks aktiivse eluhoiakuga inimene.
Kõik sõltub ikka nendest, kes juhendavad ja korraldavad noorte õppimist ja
tegevusi. Kui meie õpetajad on ise loovad, uuendusmeelsed ja aktiivsed, siis
tõenäoliselt kasvavad ka nende õpilastest sarnase eluhoiaku ja suhtumisega
kodanikud.
Ürituse moderaator oli tasemel,
aitäh.
Esta Vaker
Õpetaja, Lagedi Kool
Arvan, et igapäevaelus hakkamasaamist, oskust suhelda ja eneseväljendusoskust on vaja lastele õpetada
juba lasteaias. Leidlikkust ettetulevate
probleemide lahendamisel, arusaamist, et „minust sõltub ka midagi, alati
ei tule keegi ega tee minu eest kõike
ette-taha ära“, on vaja kujundada lastes juba varakult. Selleks, et kasvaksid
enesekindlad ja elus läbilöögivõimelised, tugevad isiksused, on vaja õpetada
lastele praktilisi teadmisi ja oskusi erinevates olukordades toimetulemiseks.
On vaja rohkem tähelepanu pöörata

käelistele tegevustele ja eneseteenindamise oskusele. Lastele on vaja anda
võimalus ise hakkama saada, mitte alla
suruda algatusvõimet. Ei tohi lastesse
suhtuda selliselt, et sa oled veel väike,
ma teen ise selle sinu eest ära – just
nii me surume juba eos alla tekkiva
ise teha tahtmise soovi ja kasvatame
abituid lapsi. Enesekindlus tuleb teadmiste, harjutamiste, kordamiste abil
ning oskuse kaudu kõike seda päris
elus rakendada. Samuti on vaja öpetada lastele ka oskust kaotusega toime
tulla, mitte alati ei õnnestu kõik, on
vaja leida endas jõudu uuesti proovida.
Arvan, et kui lapsel on eelkoolieas laotud tugev „vundament“, kasvab temast
ettevõtliku hoiaku ning laia silmaringiga noor inimene.
Arendades loovust ja kreatiivsust juba lasteaiaeas, langeb ettevõtlikkuse „pisik“ viljakale pinnasele.
Näiteks kaasates lapsi ühisürituste
ettevalmistamistesse, nädala- ja kuuplaanide koostamistesse jne, anname
me neile võimaluse mõelda ning
oma ideid välja pakkuda ja tunde, et
„mina ka otsustan, minu mõte loeb“.
Konverents meeldis, arvan, et ettevõtliku hoiaku kujundamisega on
vaja tegeleda laste ja noorte kõigis
vanuserühmades.
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Türklased lõid Peetri lasteaia rahval jalad alt, sest
pakutu ületas igasugused ootused
10.–14. märtsini toimus Comeniuse projekti riikide kokkusaamine Türgis. Istanbulis käisid Peetri Lasteaia õppejuht Riina
Rosar ning õpetajad Kaari Joorits, Gerli
Jahimaa ja Tuuli Haljaste. Projektis osalevad peale Eesti veel Türgi, Rootsi, Suurbritannia, Prantsusmaa, Sloveenia, Tšehhi,
Läti ja Leedu. Projekt kannab nime „Celebrations Across Europe“ ning kahe aasta
jooksul tutvustatakse vastastikku erinevaid
traditsioone ja rahvuspühasid.
Kohapeal veedetud päevad olid töised,
kuid pakkusid siiski ka mitmekesist ülevaadet kohalikust kultuurist ja traditsioonidest. Kuna Comeniuse projekti teema
oli traditsioonilise toidu tutvustamine, siis
olid esimesed päevad sellesisulised. Esimene kokkusaamine toimus õhtusöögil,
kuhu kõikide riikide meeskonnad liiklusummikute tõttu kahjuks ei jõudnud. Kohalejõudnutele avanes restoranis pilt lauast,

kus kogu vaba pind oli kaetud erinevate
roogadega. Istet võttes sai omavahel tutvutud ja pisut juttu aetud, kuni tulid kelnerid uute taldrikutega. Kohaliku kombe
kohaselt laoti need siis üksteise peale virna,
sellist lauakatmisviisi nägid paljud esimest
korda.

Mõõga väljatõmbamist sai
nautida kuus korda
Õhtusöögi kõige põnevam osa oli pearoa
serveerimine. Selleks toodi lauale pikad
puust liuad lavašiga. Seejärel tulid kelnerid
mõõkadega, mille ümber kebab ning peal
lamba- ja kanalihatükid. Sealiha Türgis ei
sööda. Mõõga väljatõmbamine oli omaette
vaatamisväärsus, seda sai nautida lausa
kuus korda. Õhtusöögil tutvusime veel
kohalike maiustustega ning ehtsa Türgi
kohviga, mille maitse päevade edenedes

talutavamaks muutus. Õhtusöögi ajal sai
korraks ka tõsiselt rõõmu tunda, et Eestis kehtib seadus, mis keelab suitsetamise
avalikes kohtades. Üsna võõras oli vaadata
naaberlauas õhtustavat perekonda, kus
pereisa ja mõned naissoost liikmed söömise vahel suitsetasid. Õhtusöök oli muljet
avaldav ja kohalikud toidud väga maitsvad,
selles veendusime järgmistel päevadel üha
enam.
Teine päev Türgis algas töiselt. Selleks
päevaks oli planeeritud rahvuslike toitude
tegemine ja tutvustamine. Enne aga sai iga
meeskond ehtsate kokkade juhendamisel
Türgi toitu valmistada. Menüüs oli läätsesupp, kanaliha puuviljadega ja riisipuding.
Igaks juhuks segati kõikide meeskondade
toidud lõpuks ühisesse patta, et õppinud
kokad saaksid üle vaadata ja parandada,
mida vaja.

Foto Riina Rosar
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Eestlaste trump oli must leib

ääres plaksatas, pani see korraks hirmust
võpatama. Tantsijannade graatsiat ja väljendusrikkaid käsi-jalgu vaatasime aukartuse ning kadedusega.
Kultuuriprogrammi Türgis täiendas
neljapäevane linnatuur, kus külastasime
põhilisi turismiobjekte. Käisime Sinises
Mošees, kus saime põhiteadmisi moslemite palvekommete kohta; Hagia Sofia
muuseum-basiilikas oli näha erinevate
usundite tunnuseid (kasutatud nii mošee
kui ka kirikuna); Topkapi palees tutvusime
sultanite kuldsete troonide ja kalliskividega
ning tutvusime maa-aluse basiilika tsisterniga, mis vanasti Istanbuli puhta veega
varustas. Külastasime ka Grand Bazaari,
millest ettekujutuse saamiseks tuleks koha
peale minna. Eurooplaste jaoks olid kauplemistavad igatahes üsna väsitavad, kuid
odavat ja huvitavat leidis sealt vist igaüks.

Türklaste programm pani
korraks hirmu tundma
Hotelli seminariruumides toimusid mitmed koosolekud, kus tehti kokkuvõtteid
tegevustest, mida lasteaiad olid eelmisest
kohtumisest saadik korraldanud. Anti
tagasisidet ka lastevanematele tehtud küsitluse osas.
Õhtul saime tantsuteatri külastusel kultuurilise elamuse, mis kauaks meelde jääb.
Lisaks näitlejate meisterlikkusele, visuaalsetele efektidele ja kostüümidele andis
etendus „White Rose“ ülevaate Ottomani
ajaloost ja peaaegu kõikidest erinevatest
rahvuslikest tantsudest. Ja kui sõjastseenis
mõõgad sädemeid pildusid või vibu kõrva
Foto Riina Rosar

Seejärel alustas iga riik oma toidu valmistamist. Eesti rahvustoitudena olime välja
valinud kiluvõileivad, kartulisalati ja kama.
Laualt ei puudunud loomulikult ka kodus
küpsetatud rukkileib. Leiva vastu tunti tõsiselt huvi, Kaari sai leivavalmistamist korduvalt tutvustada nii kokkadele kui ka erinevate riikide meeskondadele. Sama palju
huvi äratas Gerli, kes kilu puhastas. Seda
tegevust jäädvustati kümnetele fotodele.
Kui kõik lõpetasid, tutvustati vastastikku
toite ja siis asuti degusteerimise juurde.
Õnneks olime eelmisel õhtul harjutanud,
kuidas erinevaid roogi vähestes kogustes
manustada. Iga riik pakkus midagi sellist,
mida tahaks hiljem kodus järele proovida,
seepärast vahetasime hiljem retsepte.
Peab veel mainima, et kõik osalejad said
peakokalt kirjaliku toiduvalmistamise

sertifikaadi, nii et kel vaja Türgi toitude
diplomeeritud valmistajat …

Eesti toitu tutvustamas

Lõpuks jõudsime ka Türgi
lasteaeda
Võõrustajad tutvustasid meile ka oma
lasteaeda. Saime viibida tegevuste juures kolmes erinevas rühmas. Lasteaed oli
üsna sarnane meie lasteaedadele: palju
värve, laste tööd seinu kaunistamas, üks
suur ruum mängimiseks ja laudade taga
tegutsemiseks. Igas rühmas oli 21 last ja
lastega tegeles õpetaja koos kahe abilisega.
Nägime palju käelisi tegevusi ja saime ka
ideid oma töös kasutamiseks. Tegevustes
tehti lastega palju rütmilisi harjutusi, lastel
oli kasutamiseks erinevaid pille. Lasteaias
õpetatakse lisaks muusikale ka rütmikat
ja rahvatantsu. Viieaastaste laste töövihikud (neid oli mitu erinevat) tekitasid küll
poleemikat, arvude rida ja arvutamistehted 20-ni tundusid meie kõigi jaoks rasked. Lasteaias viibitud aeg jäi lühikeseks ja
teavet väga palju lasteaia kohta ei saanud,
põhiline oli see, mida oma silmaga nägime.
Jutust tuli välja, et tööl käiakse iga päev ja
õpetaja saab valida, kas teeb pika või lühikese päeva. Lapsed lasteaias ei maga, nende
päevad on ka lühemad kui meil. Kogunesime lõpuks saali, kus nautisime esinemist
ja õppisime kohalikke tantse. Muljeid
jagades leidsime, et lasteaiad on erinevates
riikides enamasti sarnased, alati armsad,
sõbralikud ja avatud.
Reis oli igati tore ja huvitav. Meeldivas
seltskonnas möödus aeg kiiresti ja kogemusi saime juurde kõik. Suur tänu lastevanematele, kes meid leivaküpsetamisel
aitasid. Õnneseente rühmast Laura S. ema
Kadi ja Silmarõõmude rühmast Maarja
ema Eneli, aitäh teile!
Tuuli Haljaste
Peetri Lasteaia õpeaja
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„Kaera-Jaani“, mis neil eeskujulikult õnnestus. Kontsert oli detailideni läbi mõeldud –
dekoratsioonid, kostüümid jms. Kontserdi
lavastas üks klassiõpetaja enda ja paralleelklassi õpilastega, kes on meile igati suureks
eeskujuks oma loovuse, vastutusvõime ja
julgusega.
Teiseks hakkasid silma lastevanemad,
kes olid meile valmis teinud rikkaliku laua
Kreeka maiustega. Kõik, mida maitsesime,
oli imehea. Lõunasöök kohalikus külarestoraniski oli nende panus ning igaks ekskursioonipäevaks olid nad meile midagi
kaasa küpsetanud. Kodu ja kooli omavaheline toetav koostöö on kindlasti see, mida
meiemail edasi arendada.
Seega on igas riigis midagi, mille üle
uhke olla ning millest teised saavad õppida.
Õppimiskoht tuleb vaid ära näha ja õppida
peab tahtma.

Kreeka ja Eesti haridus võrdluses
Märtsikuu esimesel nädalal käis viis Jüri
Gümnaasiumi töötajat Comeniuse koostööprojekti „Bridges Over Times and Cultures“ raames Kreeka haridus- ja kultuurielu kaemas.
Kultuuri tutvustamist olid kreeklased programmi rohkem planeeritud kui
hariduse poolt – pole ka ime, kui paljude
üleskaevandatud maalappide alt tulevad
välja antiikaja rajatised.
Seevastu aga hariduse häid praktikaid
neil nii palju jagada pole. Kui vaadata
PISA-uuringu viimseid tulemusi, siis need
on meie omadest tunduvalt kehvemad.
Eesti oli maailmas viimaste tulemuste
põhjal matemaatikas ja lugemises 11.
kohal ning loodusteadustes 6. kohal, seevastu kreeklased olid matemaatikas ja loodusteadustes 42. ning lugemises 40. kohal
(PISA-uuring 2012).

PISA-uuring (vt lisalugu) jällegi meie
subjektiivset vaatevinklit oluliselt ei toeta –
75% Eesti õpilastest on kooliga rahul, nendest 66% väidavad, et nad on koolis õnnelikud. Kreekas on meiega võrreldes umbes
5% õpilasi rohkem, kes on koolis õnnelikud (PISA-uuring 2012).
Külaskäigul saime sirvida ka õppematerjale, mis meenutasid meie nõukogudeaegset õppevara – igavad, vähe näitlikustamist, palju teksti. Kool ise oli armas
ja kodune ning selle „elavad seinad“, kus
olid klassi ühistööd, soosisid kindlasti
õppimist.

Mida kreeklastelt õppida?
Kreeka lapsed andsid külalistele kontserdi, kuhu olid põimitud kõikide projekti
partnerriikidega seotud sketšid, laulud
või tantsud – eesti kultuurist esitasid nad

Kristi Vimberg
Jüri Gümnaasiumi arendusjuht
Erakogu

Rahulolu kooliga Eestis ja
Kreekas
Haridussüsteem on kreeklaste kirjelduste
põhjal järeldades sarnane meie omaga –
lasteaed (nimetavad seda nurser’iks) kuni
6. eluaastani, pärast seda lähevad lapsed
esimesse klassi. Koolikohustus lõpeb 9.
klassi ehk põhikooli lõpetamisega, mille
järel on võimalik omandada keskharidus.
Meile jäi Kreeka koolis silma rahulik
keskkond, kus päevakava on lühike ning
seda kohandatakse vajaduse korral ümber.
Näiteks tulid lapsed sellel päeval mitu
tundi hiljem kooli, et mitte rikkuda kostüüme, milles külalistele esineti. Rahuliku
tempo põhjal järeldasime, et kindlasti on
need lapsed rohkem õnnelikud kui meie
omad, kes peavad tiheda õppekavaga toime
tulema.
Erakogu
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Mis on PISA?
PISA mõõdab 15-aastaste õpilaste
teadmisi ja oskusi kolmes valdkonnas:
matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes. Uuringuga mõõdetakse põhihariduse omandamisega
lõpusirgele jõudnud õpilaste teadmisi
ja oskusi. Sellega hinnatakse, kuidas
õpilased on võimelised õpitut üldistama
ja oskusi igapäevaelus rakendama. PISA
tulemused annavad objektiivse võrdluspildi Eesti ja teiste riikide põhihariduse
taseme kohta (PISA-uuring 2012).
Kreeka koolitund

Rae Sõnumid • aprill 2014

kogukonnaelu

15

Foto Oskar Raudmetsa arhiiv

Tule kaema koduümbrust, kus elad
Varje Malsroos kutsub 26. aprillil ja
18. mail avastama kodukandi kauneid loodusradu, mida ümbritseb paks
kultuurikiht.
Sel aastal möödub 100 aastat Rae vallas
elanud kodu-uurija ja harrastusarheoloog
Oskar Raudmetsa (1914–2003) sünnist,
tema elutööks said muinasajaotsingud
Eestimaa erinevates paikades 1960.–1990.
aastatel.
Muinsuste avastaja ning muinaspaikade kaitsele kaasaaitajana Harjumaal ja
paljudes Eesti maakondades on ta meie
jaoks meeldetuletamist vääriv inimene ka
tänases päevas.
O. Raudmetsa avastatud muinasküladest kirjutatud lood perioodikas ja
kogumikes (ajavahemikul 1964–1994)
sisaldavad lisaks maastikel paiknevate
kultusekivide, kivikangrute ja haruldaste
leidude mainimisele ka kultuuriloolist teavet kogutud pärimuslugudest ning varem
avaldatud Jüri, Jõelähtme, osaliselt HarjuJaani kihelkonna uuemasse kuube seatud
kultuurilugu.
Rikkaliku kultuuriloolise pärandi põhjal koostas ta looduse õpperadasid, korraldas nendel matku ja ekskursioone endise
Jüri kihelkonna piires ja mujal. Tänases
ajas ei ole need matkakirjeldused aegunud.
Rae Kultuurikeskuse algatusel toimuvad O. Raudmetsa looduse õpperadade
alusel 26. aprillil ja 18. mail ekskursioonid kodukandi mineviku kultuuriloost
huvitatutele.
Ekskursioonid viivad Vaskjala (Ocrielae) ja Rebala muinaskihelkonna keskustesse, mõningatesse muinasküladesse, kus

Hjalmar Märska ja Oskar Raudmets Vaskjalas Mustikivi juures. 1983

muinasaeg on seotud lähimineviku ja
tänapäevaga.
Ekskursioone juhivad Oskar Raudmetsa kaasteelised muinasmaastikel Ardo
Niinre, Ain Lavi ja Ants Kraut, lähimineviku kultuuriloolist teavet annavad Sirje
Kuurberg ja Varje Malsroos.

Esimene ekskursioon 26.
aprillil
Algab kell 11.00 ja on soovitatav eelkõige
nendele, kes pole veel Rae valla kultuurilisajaloolise minevikuga tutvunud, ehkki seekordne muinasaja põhjalikum käsitlus toob
uut ja huvitavat nendel teedel käinutelegi.
Ekskursiooni marsruut: Jüri aleviku
keskus, endise Lehmja mõisa süda –
Lehmja keskaegne külaase – Assaku nõiakivi – Lehmja-Loo kalmed ja Põrguväli –
suurima lohuga kultusekivi Sarapiku talu
maadel – Jüri kirikukihelkonna mõisasüda
endise Karla küla osana – endine vallakeskus Vaskjala külas – kultusekivid Pirita jõe

ääres ja Kolme küla väljal – Rae koolimajad
endiste aegade haridus- ja kultuurikeskustena – Jüri aleviku keskus.

Teine ekskursioon 18. mail
Algus kell 11.00. Bussiekskursioon viib
endistele Rebala ja Vaskjala muinaskihelkonna maadele O. Raudmetsa looduse
õpperadade „Iru ämm kutsub“ ja „Jalgsi
Tallinna Linnuvabriku ümbruses“ alusel.
Ekskursiooni marsruut: Jüri aleviku
keskus – Suur-Sõjamäe – Lasnamäe – Iru
küla – Iru linnus – Saha-Loo – Proosa kalmed – Saha kabel – Jüri aleviku keskus.
Kohtumiseni 26. aprilli ja 18. mai
kevadhommikul kell 11.00 Rae Kultuurikeskuse ees!
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Siiri Sisaski ellukutsutud heategevusprojekt „SAAGU VALGUS“
jõuab ka Rae valda

Memme-taadi
klubi oli märtsis populaarne

Muusikaõpetaja ning viie tütre ema Tiia Paist kirjutab, et „Saagu valgus“ Rae vallas
võtab vastu riideid ja esemeid, mis on korralikud, aga enam mitte vajalikud. Kõik
annetused aitavad üles ehitada valla heategevusorganisatsiooni, mille eesmärk on
leevendada vaesust ja avardada paljude noorte silmaringi.

2. märtsil oli kokku tulnud rahvast rohkem
kui tavaliselt kuu esimesel pühapäeval. Kes
teab, oli see nüüd mälestus jaanuari alguses toimunud eakate aastapeo rikkalikust
peolauast või vastlapäevaks väljakuulutatud hernesupp ja vastlakukkel või lõbus
kohtumine eakaaslastega, aga tõsi see oli,
et rahvast oli palju.
Seekord pakkus klubis ajaviidet omalaadne meelejahutajate viisik Keilast. Ette
loeti naljandeid-anekdoote elust enesest.
Õnnitleti Kalade tähtkujus sündinuid.
Laulis ansambel Lustilised, klubi presidendi Elvira Luuri juhendamisel ning
muusikute Paul Mürkhaina ja Lea Saavani
mängu saatel tantsiti ning mängiti mitu
lauluringmängu, unustamata rahvuslikku
„Kaera-Jaani“ otse istumiskohal.
Viimati toimus memme-taadi klubi
kokkusaamine Jüri raamatukogus 6. aprillil ja siis tegime naeruteraapiat. Tiiu Võsu

Kui algselt loodi kaubamärk eesmärgiga
parandada klasside valgustust erinevates
koolides üle Eesti, siis tänaseks seisneb
kogu organisatsiooni töö vaesuspiiril elavate perede toetamises ja tasuta huvihariduse andmises lastele.
Kolm aastat tagasi loodud Rapla keskusest on abi saanud rohkem kui 600 peret.
Möödunud jõuludel sai Saagu Valguse jõulupaki 1200 last üle Eesti. Need numbrid ja
töömaht on üpriski suured, arvestades, et
keskus asus ainult Raplas.
Tänaseks on Raplale lisaks veebruari
alguses avatud keskus Järvamaal JärvaJaanis. Ka selle keskuse olemasolu on end
seal piirkonnas igati õigustanud. Vähem
kui kahe kuuga on mahukat esemelist abi
saanud 65 peret. Lisaks tänu koostööle
Eesti Toidupangaga jagatakse igal nädalal kindlatel päevadel toiduabi. Käima on
lükatud ka huviringid. Lapsed saavad tegeleda muusikaga, õppida lihtsamaid toiduvalmistamise nippe, disainida riideid. Poistele on üks kohalik ettevõtja teinud ruumi
töökojas, kus putitatakse vanu sõidukeid,
alates jalgrattast kuni autodeni välja. Lisaks
sellele õpetatakse kohapealses rallipargis
nendega ka mõistlikult sõitma.
Tänaseks on tekkinud võimalus luua
samadel alustel töötav keskus Saagu Valgus
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Harju Rae. Keskus seatakse sisse Jüris aadressil Aruküla tee 1. Praegu tegeletakse
hoones küttesüsteemide paigaldamisega,
uute tualettruumide ja kööginurga ehitamisega. Kui need suured tööd tehtud, saab
vabatahtlike grupp juba ise ruumikujunduses ja sisustamises kaasa lüüa.
Märtsis kohtusime Rae valla sotsiaalja lastekaitsetöötajatega, kes aitavad leida
abi vajavaid perekondi. Edaspidi ootame
infot kõigilt, kes märkavad inimesi, kes abi
vajavad. Kindlasti on märkajateks ka klassiõpetajad koolides ja lasteaiaõpetajad oma
rühmades.
Kuna organisatsioon on isemajandav,
siis on keskuse üheks väga oluliseks osaks
taaskasutuskauplus. Kõigil meil on kodus
asju, mida me ühel või teisel põhjusel enam
ei vaja. Siis on võimalus tuua need meie
keskusesse. Kogume nii riideid, mööblit,
kodumasinaid kui ka mänguasju. Annetajate loal müüakse osa esemetest sümboolsete hindadega.
Kauplusest saadud tulu läheb keskuse
tegevuskulude katteks. Lisaks saavad meie
kodulehel olema ka erikonto rekvisiidid,
kuhu on võimalik kanda toetust laste
huviharidusele. Selle toetuse eest saame
korraldada erinevaid õppekäike, tunnitasu
alusel tasustada ka huvihariduse õpetajaid.
Koostöös Eesti Töötukassaga on loomisel
ka mõned töökohad. Tegutsemiseks on
loodud MTÜ Ilus Tegu.
Meie tegevuse kohta leiab infot ka
internetist. Igal keskusel on oma koduleht
ja loodud on avalikud grupid sotsiaalmeedias. Ka Rae keskuse grupp on juba loodud. Otsi meid üles ja liitu. Seal jagame
jooksvalt infot meie tegemiste kohta. Tasub
piiluda ka Saagu Valgus Järvamaa gruppi –
seal käib väga aktiivne suhtlus ja see annab
kõige kiirema ülevaate meie tegevustest.
Kui nüüd tekkis huvi meeskonnaga liituda või küsimusi annetamise kohta, siis
saab kirjutada aadressile tiia.paist@saaguvalgus.ee või helistada 5683 7141.
Tiia Paist
MTÜ Ilus Tegu juhatuse liige
Saagu Valgus Järvamaa ja Saagu Valgus
Harju Rae tegevjuht

Foto Tiiu Võsu
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Oma muusikud Paul Mürkhaim ja Lea
Saavan 2. märtsil memme-taadi klubis

Aprilli viimasel
päeval esinevad Rae valla
parimad laululapsed
Rae kultuurikeskuses toimub 30. aprillil laululaste kevadkontsert. Publiku ette
astuvad konkursi „Rae Laululaps 2014“
parimad solistid.
Kevadkontsert algab kell 18.00 Rae
kultuurikeskuses Jüris Aruküla tee 9. Lisainfot saab ürituse kohta küsida telefonil
605 6759 või külastada kodulehekülge
http://kultuur.rae.ee/
RS

kogukonnaelu
pakkuda, on esinemine nende üritustel,“
märkis ta.
Bad Ischli festivalile sõitmist korraldav
Helen Kübar rääkis, et festivalile mineku
idee sündis juba mõni aasta tagasi. „Eelmisel kevadel hakkasime rahvusvahelisi
festivale korraldava Interkulturi veebilehel
silma peal hoidma ja sügisel otsustasime, et
osaleme ja hakkame raha kõrvale panema,“
meenutas Helen, kes koorivanema ametis teist aastat. Koorivanem tunnistas, et
festivaliga seotud organiseerimistööd on
kohati nii palju, et ta tunneb end reisikorraldajana. Konkursil osalemise tasu, ööbimised, bussisõit tuleb lauljatel endal kinni
maksta. Osalemistasu oli paarsada eurot.
Kooriliikme kohta arvestati algselt 600
eurot, aga näib, et tänu soodsatele valikutele saadakse vähemaga hakkama. „Koorid
tegutsevadki enamasti oma liikmemaksudest ja kui suuri projekte ette ei võta, saab
sellega ka hakkama.“

Rae kammerkooril laulumuskel
trimmis
Rae kammerkoori vokaali kvaliteedi kohta.
Eks üks näitaja on seegi, et kui aasta tagasi
Tuljaku-konkursil osalesime, arvas žürii,
et oleksime võinud kõrgemas kategoorias
võistelda.“

Repertuaar on lai
Varem on Alice juhtinud Tallinna Ülikooli
segakoori ning pidanud viieteist aasta jooksul leppima sellega, et igal aastal tulevad
koori uued tudengid ja kõike tuleb otsast
alata. Rae kammerkooris seevastu on lauljaskond üsna stabiilne, selgeks on õpitud
sadu laule, välja on kujunenud püsirepertuaar, mis ulatub rahvalauludest džässini;
vene kirikumuusikast kassikani. Lauldud
on emakeelele lisaks hispaania, inglise,
ladina, vene, soome, ingeri ja ungari keeles.
Rae kammerkooril potentsiaali on,
ent kontserdikoorina tegutsemine pole nii
lihtne. „See nõuab lisaaega ning koosseisu
pole amatöörkooril, kelle liikmed päevatööga seotud, lihtne kokku saada,“ tõdes
Alice ja lisas, et üheks takistuseks on ka
ebapiisav meeste koosseis. „Meeshääli
vajame juurde ja kutsun üles tenoreid,
basse, baritone, kes veel oma koori leidnud
pole, meiega liituma.“
Austria festivalilegi sõidab koor väiksema koosseisuga. Koorikonkursil osalemine on päris kulukas ja odavam võib
olla korraldada endale soojamaareis kui et
minna kooriga konkursile. Alice arvates ei
peaks see nii olema. „Samas on meil keeruline veenda mõnd ettevõtet endale sponsoriks hakkama. Pea ainus, mida saame

Amatöörkoori argipäev

Foto erakogu

Mullu sügisel viiendat sünnipäeva tähistanud koor on tasapisi julgust ja enesekindlust kogunud ning võtab aprilli lõpul ette
teekonna koorikonkursile Austriasse.
Rae kammerkooril tuleb see kevad teisiti. Bad Ischlis toimub 30. aprillist 4. maini
rahvusvaheline koorikonkurss. Rae kammerkoor annab seal ühe sõpruskontserdi
ja osaleb konkursil folkloori kategoorias.
Koorijuht Alice Pehki sõnul on ühe koori
arengu seisukohalt konkurssidel osalemine
väga oluline. „Oleneb muidugi eesmärgist,
mille koor endale seab. Võib lihtsalt koos
laulda ja kohvitada, aga kui soovid, et sinu
laulu ka teised kuuleksid ja seda naudiksid, on vaja end aeg-ajalt proovile panna.
Võistulaulmised annavad parema arusaamise, kus oma arengus parasjagu ollakse
ja millega oleks vaja tõsisemalt tegeleda,“
selgitas ta.
Alice tunnistas, et 2008. aastal Rae
kammerkoori juhtima asudes oli entusiasm suur ja plaan kohe esimesel hooajal
kammerkooride festivalil osaleda ehk liigagi ambitsioonikas. Samas on ta kindel, et
mugavustsooni ületamist nõudvad ettevõtmised ongi need, mis arengule kaasa aitavad. Ses osas on olnud hindamatu väärtusega kaasalöömine Eesti Kammerkooride
Liidu jõuluootuskontsertidel. „Nõudlik
repertuaar, ühislaulmised väga heade
kooridega on lauljate vokaalseid oskusi
lihvinud. Olen olnud meeldivalt üllatunud
meie lauljate tugevast motivatsioonist ja
valmisolekust lisaproove teha. Koorijuhina olen saanud palju head tagasisidet

Alice Pehk (paremal) koos Rae kammerkooriga 5. sünnipäeva kontserdil

Amatöörkooril tuleb enamasti endal hoolitseda selle eest, et kõik soovitud ettevõtmised saaks mõistlike summadega tehtud.
„Enamasti kuuluvad koorid mõne omavalitsuse või kultuurimaja või asutuse juurde.
Valla kooriks olemine annab meile katuse
pea kohale ja see on suur tugi, et saame
kasutada kultuurikeskuse ruume,“ rääkis
Alice. „Tunnetan selgelt, et Rae kammerkoori vallas väärtustatakse, aga samas võiks
seda, mida meil pakkuda on, hoopis rohkem kasutada. Võiks ju üritustel sisseostetavate artistide asemel kultuurikeskuses
tegutsevaid kollektiive eelistada ning toetada enam ka nende tegevust ja arengut,“
arutles ta ja lisas, et näiteks Rae kammerkoor on jõudnud arengufaasi, kus oleks
vaja hääleseadja palgata.
Koori tugevuseks peab koorijuht lisaks
heale vokaalile ka tugevat tiimitunnet. Kvaliteetne vokaal ja tasemel kontserdid on
üks asi, aga sama tähtis on mõnusalt koos
aega veeta. Rae kammerkoor püüab need
kaks poolust liita. Äsja osaleti kolmandat
aastat Ida-Virumaa talvisel laulupeol „Jää
Hääl”, samas peeti iga-aastane koorilaager.
Koosolemise lusti on jagunud ka jõuluajal
kruiisilaeval esinemisse, tänavu tähistas
koor vabariigi aastapäeva kontserdireisiga
Soome. „Päevaga andsime kolm kontserti:
Fazeri kommivabrikus, Helsingi hooldekodus ja tagasiteel laevas. See oli hea treening
nii laulmise kui ka meeskonnatöö mõttes,“
märkis Alice. Lisaks rahvusvaheliseks konkursiks valmistumisele on kooril käsil ka
laulupeolaulude õppimine. Mais on tulemas Jüri Klunker, kus koor igal aastal osaleb.
Tea Taruste
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Märka ja enneta halvimat, mida
narkootiliste ainete tarbimine
võib põhjustada
Eesti noorte seas on üha populaarsemaks
uimastiks saamas kanep, mis enamikes riikides on illegaalne, kuid samas suhteliselt
kergesti kättesaadav aine. Noored kipuvad
valikuid tehes tuginema kaaslastelt saadud
infole kanepi kohta kui lahedast ajaviitmise
võimalusest, ka internetis on leida tohutul
hulgal n-ö teaduslikke artikleid, mis kanepi
tarvitamist pigem propageerivad. Tegelikud mõjud, mida kanepi tarvitamine eriti
arenevale organismile avaldab, selguvad
tihtipeale alles teatud aja pärast ning võivad olla osaliselt ka juba pöördumatult
kahju tekitanud.
Kanepiga katsetajate osakaal on Eestis
ESPAD-i uuringu (Euroopa kooliõpilaste
alkoholi ja narkootikumide tarvitamise
küsitlusuuring) alusel 15–16-aastaste
noorukite seas alates 1995. aastast olnud
tõusutrendis – 1995. aastal oli katsetajaid
5%, 1999. aastal 12%, 2003. aastal 23% ja
2007. aastal 27%, ent pisut langenud 2011.
aastaks. Alates 2011. aastast on see näitaja püsinud enam-vähem stabiilsel tasemel. Kui nooremates vanusegruppides on
kasutajate arv küllalt väike, siis uuringu
kohaselt on vanuses 15 näha suurt hüpet.
Seega saab seda vanust pidada kõige suuremaks riskirühmaks kanepi tarvitamise
alustamisel.
Kanepi proovimisega kaasneb ka muu
riskikäitumine – uimastit on proovinud
neli korda sagedamini sigarettide suitsetaja ja ligi kolm korda sagedamini iganädalane alkoholi tarvitaja, kui võrrelda neid

eakaaslastega, kellel eeltoodud terviseriskid
puuduvad.
Kanep mõjutab eelkõige noorte vaimset tervist – kõrgendatud meeleolu kõrval
võib see tekitada ärevus- ja paanikahooge,
pikaajalisel tarvitamisel kujuneb sõltuvus,
mõnel juhul on seda seostatud skisofreenia
avaldumisega. Kanepist põhjustatud terviserisk võib sõltuda droogi kvaliteedist, sest
uimasti illegaalsuse tõttu puudub selle üle
igasugune kontroll (Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine 2009/2010. õppeaastal. Eesti
HBSC uuringu raport).
Kanepitooted – marihuaana, hašiš ja
hašišiõli
Kanepitaimes on umbes 400 eri kemikaali, neist 61 kutsutakse kannabinoidideks. Kannabinoididest on tähtsaim
narkootiliselt aktiivne delta-9-tetrahüdrokannabinool (lühendatult THC),
mis tekitabki tarvitamisest tingitud
psüühikamuutusi.
Marihuaana – kanepi emastaime kuivatatud ja peenestatud ladvad, väikesed varretükid ja õisikuosad. Slängis kutsutakse
seda nimedega mari, ganja, savu, joint,
roheline, õis, õisik, travka, šmal, kurevo,
anaša. Võib esineda ka pressitult, eri suuruse ja kujuga tükkidena. Värvuselt on ta
kollakasroheline, rohekas või pruunikasroheline ning eritab suitsetamisel spetsiifilist
imalmagusat lõhna. Suitsetatakse nii puhtal kujul kui ka segatuna tubakaga, vahel
manustatakse ka suu kaudu – küpsetatuna
kookide või küpsiste sees.

•

•

•
•
•

Pupillid on normaalsega (2,9–6,5 mm
võrreldes suurenenud
Pupillid reageerivad valgusele
normaalselt
Silmade fookustamine ei ole kuidagi
häiritud
Silmavalged punetavad, veresooned on
näha
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•
•
•
•

Pulss on kiire (normaalses olekus on
pulsi kiirus 60–90 lööki minutis)
Lihastoonus on normaalne
Kehatemperatuur on normaalne
Vererõhk on kõrge
Väikesed uimastikogused kiirendavad
ajataju, suured kogused aeglustavad

Hašiš – saadakse kanepitaimede vaigutaolisest eritisest, mis kuivatatakse ja pressitakse kokku erikujulisteks tükikesteks või
kangideks. Slängis kutsutakse seda nimedega haš, plastiliin, maroko, tükk, kivi, pigi,
gašik, briketas. Nagu marihuaanalgi, on sel
spetsiifiline lõhn. Hašišit suitsetatakse piibus, paberisse keeratud sigaretis või hoopis
näritakse.
Hašišiõli. Eriti tugeva toimega on
hašišiõli, mida valmistatakse taime osadest (õisikud, lehed) või hašišist lahustiga
ekstraheerimise teel. Kanepiõli lisatakse
tilgana kas tavalisele sigaretile või toime
suurendamiseks ka marihuaanasigaretile.
Välimuselt on see tumeroheline kuni must,
suhteliselt paks õlilaadne vedelik, enamasti
lahusti lõhnaga.
Tarvitamine ja selle mõju
Marihuaanat ja hašišit harilikult suitsetatakse sigarettides või piibus (ka vesipiibus), nii puhtal kujul kui ka tubakaga
segatuna. Mõju ilmneb umbes poole tunni
pärast ning kestab 2–3 tundi. Toime sõltub
lisaks THC-sisaldusele suitsetaja meeleolust, ootustest ja isegi kohast ning seltskonnast, kus kanepitoodet tarvitatakse.
Algaja tarvitaja ei tunne sageli üldse midagi
või siis tunneb vaid kerget iiveldust.
Kanepitoodete lühiajalise toimena
muutub kanepitooteid tarvitades inimese
maailmataju ja käitumine. Kanepisuitsetaja
on jutukas, naerab palju ja tunneb, et tema
huumorimeel on saanud tiivad. Tema ajaja ruumitaju, mälu ja keskendumisvõime,
kriitikameel ning koordinatsiooni- ja
reaktsioonivõime nõrgenevad. Refleksid
aeglustuvad, suureneb söögi-, eriti magusaisu. Kanepitoodetel on ka valuvaigistav
toime. Suurte koguste tarvitamisel võivad
tekkida hallutsinatsioonid. Võimalikud on
paanika- ja ärevushood.
Kanepitoodete pikaajalise toimena
tekib osal kasutajatest kauasemal tarvitamisel pidev väsimus, kaob huvi ümbritseva suhtes, tekivad keskendumisraskused, mäluhäired ja nõrgeneb tähelepanu.
Kanepisuits sisaldab oluliselt rohkem vähki
tekitavaid aineid kui tubakasuits (ligi neli
korda rohkem tõrva kui tubakasigaretis!), see võib põhjustada hingamisteede
vähki, südame- ja veresoonkonnahaigusi.
Reeglina tõmmatakse kanepisuits võimalikult sügavale kopsudesse ning hoitakse
võimalikult kaua hinge kinni, uksedaknad hoitakse hoolega kinni ning sigaret suitsetatakse ära viimse piirini. Vähi
ja mitmesuguste hingamisteede haiguste
soodustamiseks on sellest kõigest rohkem kui küll. Pidev tarvitamine kipub
tekitama ka unehäireid ning psüühilist
sõltuvust. Tarvitamine võib põhjustada ka
korduvaid pettekujutlusi. Lisaks tekivad

mitmesugust
limaskestapõletikud, krooniline bronhiit,
oluliselt kahjustatakse hingamisteid. Kanepitoodete tarvitamine võib anda tõuke
mitmete vaimsete häirete ilmnemisele või
halvendada seisundit märkimisväärselt,
näiteks võib tarvitamise tagajärjel tekkida
deliirium, kanepipsühhoos, skisofreenia,
paanikahood, tahtetuse sündroom.
Kanepitoodete joobe tunnused
Füüsilised: veresuhkur langeb ning
söögiisu suureneb; südame löögisagedus
kiireneb; kehatemperatuur langeb; koordinatsioonihäired; pupillid on suurenenud
ning silmavalged punetavad.
Psüühilised: lõõgastustunne; (kerge)
eufooria; muretus; kohatu naermine; suurenenud söögiisu; muutunud ajataju, aja
kulg näib tarvitajale aeglustuvat; mälu,
keskendumis- ja õpivõime nõrgenemine;
kriitikavõime nõrgenemine; meeltesegadus, meelte suurenenud tundlikkus.
Kuidas aru saada, kas laps tarvitab
uimasteid?
Uimastite ja alkoholi kuritarvitamine
muudavad loomult väga erinevad inimesed
üsna sarnaseks nii käitumise kui ka hoiakute poolest. Seepärast muutub ka selliste
teismeliste käitumine üsna hästi ennustatavaks, kuigi miski ei pruugi viidata uimastite tarvitamisele.
Tüüpilised käitumisjooned on:
– pereliikmetest eemalehoidmine.
Teismeline istub kodus olles enamasti kinnise ukse taga üksi oma toas ning väldib
igasuguseid perekondlikke ettevõtmisi, ka
selliseid, kus ta varem hea meelega osales:
ühised õhtusöögid, väljasõidud jms;
– tema sõbrad on vahetunud. Uued
„sõbrad“ on temast reeglina vanemad ning
sageli halva kuulsusega, ka ei taha ta neid
kodustele tutvustada;
– kasvav vaenulikkus. Käitumine muutub teistega mittearvestavaks, suhtlemisviis
on sageli teisi solvav ja halvustav, vahel ka
füüsiliselt vägivaldne. Rikutakse üldkehtivaid reegleid nii koolis kui ka kodus. Selline
noor ei jaga enam lähedastega oma mõtteid, tundeid, huvisid ega tulevikuplaane;
– oma lubadustest mittekinnipidamine
ning igasuguste sedasorti jutuajamiste
vältimine, kus arutataks tema muutunud
käitumist. Välimus muutub lohakaks ja
räpakaks, oma asjade/toa korras ja puhas
hoidmine jääb soiku;
– tekivad masendushood ja enesetapumõtted, sageli tugev enesehinnangu langus;
– hinded koolis langevad, lisaks sagenevad tundidest puudumised ja popipäevad.
Kasutatud allikad ja täiendav info
www.narko.ee
Nele Pilman
Jüri Gümnaasiumi tugikeskuse juhataja

Mis on mobiilne noorsootöö
ehk MoNo
Lagedi kooli ning Jüri Gümnaasiumi õpilased on kindlasti märganud, et peaaegu
iga kuu kolib noortekeskus üheks päevaks
kooli, kus pakume noortele võimaluse
võtta osa meisterdamise töötubadest, lisaks
meisterdamisele saab mängida lauamänge
noorsootöötajate juhendamisel ning
X-Boxi. Antud tegevust kutsutakse mobiilseks noorsootööks ehk MoNo-ks.
Kuna klassikaline noorsootöö noortekeskustes ei pruugi tihti jõuda kõigi noorteni, siis ongi Lagedi-Jüri Noorteühingu
eesmärk jõuda mobiilse noorsootöö abil nii
paljude noorteni, kui võimalik. MoNo-l on
erinevaid suundi, nagu näiteks tänavatöö,
mille peamine eesmärk on vaadelda külas
või linnas toimuvat, ja crime walk ehk ebaturvaliste piirkondade vaatlus. Lagedi-Jüri
Noorteühing on keskendunud neljandale
suunale, milleks on noorsootöö teenuse
tagamine teises piirkonnas või valdade
noortele noortekeskuse teenuse kohaleviimine näiteks kooli, mis tähendab seda,
et noorsootöötajad võtavad kaasa erinevaid vahendeid ning korraldavad vaba aja
veetmise tegevusi koolis vahetundide ajal.
Lagedi koolis ning Jüri Gümnaasiumis
oleme korraldanud põnevaid ning kaasahaaravaid töötubasid. Oleme meisterdanud lõngatehnikas jumalasilmi, nahast
ning lõngast käepaelu, krepp-paberist ja

joogikõrtest lilli ning kumihimo tehnikas
paelu. Lisaks said noored mängida lauamänge, nagu „Twister“, „Muna või kana“,
„Guess Who“ jt. Samuti sai end proovile
panna X-Boxi mängudes: paadisõit, suusatamine ja ratsutamine.
Rõõm on näha, et meie tegevustest
võtavad meelsasti osa ka õpetajad koos
oma õpilastega. On ette tulnud olukordi,
kus näiteks kunstiõpetaja on otsustanud
oma tunni korraldada noorsootöötajate
juhendamisel töötoas. Lisaks töötubadele
jagame üldist infot noortekeskuses toimuva kohta ning oleme teinud küsitlusi
noorte hulgas, välja selgitamaks, milliseid
tegevusi oodatakse noortekeskustelt veel.
Võib öelda, et meie korraldatud MoNo-d
on olnud edukad ning nii noorte kui ka
õpetajate huvi meie tegevuste vastu on
olnud suur. Tänu MoNo-le on lisandunud
Lagedi ning Jüri Noortekeskuse ridadesse
uusi noori.
Toredate taaskohtumisteni MoNo-l!
Kasutatud allikas: Eesti Avatud
Noortekeskuse Ühendus. Mobiilne
noorsootöö:
h t t p : / / w w w. a n k .
e e / ? p = p _ 8 6 8 & s Na m e = m o b i i l n e noorsoot%F6%F6
Mari Niglas
Lagedi Noortekeskuse noorsootöötaja
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Noorte ebasoovitava käitumise
vältimiseks tihendatakse koostööd politseiga
24. märtsil 2014 kohtusid Rae vallavalitsuses valla esindajad, Jüri Gümnaasiumi esindajad ning noorsoopolitsei. Arutati teemade üle, mis puudutavad laste ja noorte
vabaaja veetmist koolivälisel ajal. Noorte
ajaveetmise hulka kuuluvad muu hulgas ka
lõhkumised, vargused, alkoholi ja tubakatoodete tarbimine, narkootikumide pruukimine, ebasobiv suhtlusmaneer jms.
Kahjuks puudutab see kõik meie kogukonda ning paneb meid sellele kas põhjalikumalt mõtlema või vastupidi – seda ignoreerima. Kohtumisel lepiti kokku edasistes
tegevustes, mis vähendaks ebasoovitavat
vabaaja veetmist, ning töötati välja esialgne
plaan, kuidas tõhustada järelevalvet noorte
tegevuse üle ning tagada Rae vallas kõigile
meeldiv ja turvaline keskkond.
Osapooled kinnitasid, et alates
nüüdsest:
• Rae valla kauplustele, bensiinijaamadele ja teistele asutustele on edastatud
üleskutse reageerida kohe, kui nende
territooriumil või selle ümbruses on

näha seadusevastast tegevust, ning
teavitada sellest politseid;
• politsei tõhustab ja tihendab patrullide
liikumist, eriti õhtusel ajal;
• politsei teeb üleskutse vabatahtlike abipolitseinike kaasamiseks;
• erilist tähelepanu tuleb pöörata avaliku
korra rikkumistele;
• tihendada narkoreide koolidesse. Õpetajate ja lastevanemate teadlikkuse tõstmiseks kaasatakse ka narkopolitsei, kes
annab infot ja juhiseid, kuidas toimida,
kui on kahtlus, et teie lähedane või
laps kasutab või vahendab narkootilisi
aineid.
Hea vallaelanik, märka, kui noored
käituvad ebaadekvaatselt, vajaduse korral
sekku ning anna seadusevastasest tegevusest teada politsei lühinumbril 110! Lastevanematena abistage ja julgustage lapsi
huviringi või -kooli leidmisel. Kui lapsel
on tegevust väljaspool kooli, ta on hõivatud
mingi huvialaga, pole aega rumalusi teha.
Nele Pilman, Tugikeskuse juhataja
Jüri Gümnaasium

Sven-Allan Sagrise nimeline
pink

Valgetähe ordeni V järgu kavaler, Harjumaa aukodanik, Rae valla aukodanik
– Harjumaa ühe tuntuima haridus- ja
kultuuritegelase Sven-Allan Sagrise tunnustuste ja aunimetuste loetelu võiks veel
pikalt jätkata. Aga võib-olla on aunimetustest ja -märkidest olulisem see, mida
inimesest räägitakse ja mõeldakse, kui
teda enam ei ole. On tähtis, kui suur on
jälg, mis temast maha jäi, ja kas tema teod
ja toimetamised on ka meenutamist ning
järgimist väärt.
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Eluaegse õpetaja, koolijuhi, ajaloolase
ja aktiivse ühiskonnategelase Sven-Allan
Sagrise jälg tema õpilastes, töökaaslastes,
lähedastes, terves kogukonnas on mõõtmatu. Selle aasta 1. septembril möödub 50
aastat, kui Sven- Allan Sagris tuli Lagedi
kooli direktoriks. Ta juhtis kooli 26 aastat.
Jäädvustamaks Sven-Allan Sagrise mälestust ja tunnustamaks tema panust haridusellu, kogukonda ning ühiskonda tervikuna,
kavatsetakse Lagedi kooli juurde paigaldada Sven-Allan Sagrise nimeline pink.
Kõik, kellele see kavatsus meeldib ja kes
tahavad aidata seda teostada, saavad teha
annetuse Lagedi Alevikuseltsi arveldusarvele nr EE791010220216408224 SEB pangas, kirjutades seletuskirja „Sagrise pink”.
Sularahas saab annetuse teha Lagedi raamatukogus. Peale rahalise toetuse on teretulnud ettepanekud pingi teostuse kohta.
Ettepanekuid ootab Aadi Potter telefonil
511 3331 või e-postiga aadi@kiviluks.ee.
Lagedi Alevikuseltsi nimel
Aadi Potter

Intervjuu
5-aastase
vaatlejaga

Gerli Karolin Oolmann
24. märtsil Lagedi lasteaias toimunud Rae
valla lasteaedade ühist luulepäeva pealkirjaga „Rae Riimiritsikad” tuli vaatlema
5-aastane Gerli Karolin Oolmann, kellega
õpetaja Maire Tubro tegi pärast ürituse
toimumist intervjuu, mille avaldame täies
mahus.
Õp: Mida sa nägid, kui sa saali jõudsid?
Gerli: Nägin õpetajaid.
Õp: Mida õpetajad tegid?
Gerli: Pidid lapsi luuletuste korral
aitama.
Õp: Miks lapsi aidata tuli?
Gerli: Muidu lähevad luuletused sassi.
Õp: Kuidas saal kaunistatud oli?
Gerli: Mesimummude, lillede,
pääsukestega.
Õp: Kui palju lapsi kohal oli?
Gerli: Päris-päris palju.
Õp: Kas sa oleksid tahtnud ise ka luuletust lugeda?
Gerli: Jaa.
Õp: Mis sulle luuletuste lugemise juures meeldib?
Gerli: Et rahvas vaatab mind.
Õp: Mismoodi vaatab?
Gerli: Kuulab. Tasakesi. Muidu segab
luuletuse lugemist.
Õp: Ma ei teagi, mida veel küsida.
Gerli: Äkki söömise kohta.
Õp: Ma küsin siis söömise kohta.
Gerli: Mulle maitsesid kõige rohkem
küpsis ja banaan.
Luulepäeva korraldajad ütlevad
AITÄH kõigile luuletuselugejatele:
Romet Saarniit, Berit Otepalu, Ketter
Käärik, Maria Kännu, Kristiin Heleen
Kangur, Andreas Järve, Olivia Kuld,
Sten Baumann, Heili Ojaste, Nora Miia
Kontram, Emma Mägi, Kuldar Luhaäär,
Saara Brit Pärnamägi, Greta Mai Orula,
Hannabrit Laan, Martin Bergman, Kirke
Kukk, Mihkel Mooro, Lotte Kundla, Kaisa
Salumäe, Loore Lutsoja, Elli Härma, Tristan Kolla, Isabel Amelia Soosalu, Birgit
Raidal, Karoliine Pirksaar, Tristan Tasak,
Oliver Suurorg, Jüri Grünbaum, Lisbeth
Hürri, Martin Väinsar.
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Sushi vallutas Lagedi
Sushikoolituse korraldaja Zhanna käis
Lagedil uusi sushispetsialiste õpetamas ja
tegi seda nii hästi, et ta kutsuti tagasi. Nüüd
jagab Zhanna oma tarkusi lugejatelegi.

Kuidas ise kodus sushit
valmistada?
Tänapäeval on internet väga suur ja muidugi leiab täiesti kõik ka sealt. Koht, kust
mina ja ka koolitaja soovitab materjali
soetada (muidugi saab supermarketitest
ka, kuid hind on seal kordades suurem),
on www.nori.ee ja kauplus asub Punasel
tänaval Lasnamäel. Seal lehel on ka nt sushiriisi ja misosupi valmistamise juhend.
Sushi valmistamiseks läheb vaja sushiriisi (tavaline riis ei sobi kuju poolest),
norilehti ja vahelepanemiseks endale meelepärast. Punasest kalast kasutada ainult
lõhet (forellis võib leiduda parasiite). Aga

vahele sobib ka kurk (välimine kõva osa),
lumekrabi, Philadelphia toorjuust, toores
lõhe, erinevad suitsutatud valged kalad,
krevetid, avakaado jne, jne, jne – mis
endale meeldib.
Hea nipp kodus sushirullide valmistamiseks on kasutada kummikindaid (ilma
talgita). Ja veel, natuke majoneesi (Hellmanns) käte peale määrides ei jää ükski riisitera kinni. Bambusmatt tuleb katta toidukilega ja panna sinnagi väheke majoneesi
peale. Norileht lõigata pooleks ja rullid
tulevad väga head, paraja paksusega ning
koguseliselt saab rohkem maitsvat sushit.
Sushiriisi ei tohi norilehele kinni tampida,
vaid see peab jääma õhuline, umbes poole
sentimeetri paksune kiht. Sushi maki rulle
on kahte laadi – õiget pidi (kus on norileht
peal ja riis sees) ja tagurpidi (ehk siis riis
on väljaspool). Õigetpidi rullil tuleb jätta
1,5–2 cm ala norilehel katmata, see on kinnikeeramisel oluline, et riis vahelt välja ei
tuleks. Tagurpidi rullil aga tuleb katta kogu
norileht, keerata teistpidi (riis bambusmatil
ja norileht peal) ja lisada meelepärane norilehele, seejärel keerata rulli. Kogused, mis
vahele lähevad, sõltuvad riisi kogusest ja
materjalist, mida lisada. Õigetpidi rull tuleb
enne lõikamist jätta natukeseks (u 5 min)
seisma, tagurpidi rulli võib aga kohe lõigata. Tavaliselt kastetakse sushi sojakastme
sisse, kuid Zhanna soovitas poes müüdava
soja lahjendada veega pooleks, muidu olevat liiga kange, kuid maitse jääb samaks.
Meeldivaid sushielamusi!
Vahendas
Agni Liiva

Rae Vallavalitsus
otsib oma meeskonda

HEAKORRATÖÖLIST
Töö kirjeldus
Valla territooriumil haljasalade rajamine
(muru rajamine, taimede istutamine) ja
hooldamine (rohimine, puude ja põõsaste lõikus, teede hooldamine).
Kandidaadilt eeldame:
• otsustus- ja vastutusvõimet;
• täpsust ja kohusetunnet.
Kasuks tuleb:
• aiandus- või haljastusalane
kutseharidus;
• B-kategooria juhiluba.
Pakume:
• mitmekesist tööd arenevas
suurvallas;
• toetavat kollektiivi.
Elulookirjeldus esitada Rae Vallavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks 2014 aadressil
Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald või
saata e-postiga info@rae.ee.
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Töö tüüp: palgatöö; tähtajaline 1. mai –
31. oktoober
Kontakttelefon: 5332 8715
Aadress: Aruküla tee 9, Jüri alevik,
Harju maakond
Koduleht: http://www.rae.ee
Faks: 605 6770

Teadaanded kalmistuvahilt
Tänavu tuleb seitsmes „Teeme
Ära!“ kevadtalgute päev
Tänavu oleme otsustanud korrastada
ühiste jõududega Aruküla kalmistut, mis
asub Raasiku valla piirides Aruküla-Jüri
tee ääres metsatukas. Keerata tuleks Kaare
teele, sõita paarsada meetrit ja siis vasakule. Ja olemegi kalmistu väravas. Kalmistu on väike pikliku kujuga ala, mida
ümbritseb põllukividest piire. Sissepääsuks
on raudvärav paest laotud väravapostidega.
Värava juurest algab sirge kuuskedega
palistatud teerada, mis viib kalmistu teise
serva.
Kalmistul on sepisaedu ja separiste
ning paeriste. Paeristid on õhukeste paest
sirgete haaradega, mis allosas laienevad.
Külasepa ristid on enamikus lattrauast

profileerimata ristid. On ka malmriste ja
mõned puuristid. Vanimad hauatähised
on 19. sajandi lõpust: separist aastaarvuga
1877 ja paeristid surma-aastatega 1885,
1891, 1892, 1894. Kalmistul kasvab rohkesti puid ja sinna maetakse tänaseni.
Talgutel osalejad kogunevad Aruküla
kalmistu väravasse kell 10.00. Kõik vajalik
töötegemiseks on olemas kohapeal.

Infosüsteemist Haudi
Kuna Rae valla kalmistud on liitunud
veebipõhise kalmistumajanduse infosüsteemiga Haudi, siis tänaseks peaksid Jüri
kirikaeda ja Jüri kalmistule maetute andmed olema kõigile asjahuvilistele kättesaadavad ka internetis. Programm aitab kaasa
Eesti kalmistukultuuri säilitamisele, on

kasutajasõbralik ja põhjalik infosüsteem,
säilitab ja korrastab maetute andmed ning
avalikustab need ajaloohuvilistele ja platsi
kasutajatele.

Omavoliliselt pole lubatud
urni kalmistule jätta
Andmete töötluse käigus on ilmnenud,
et kalmistutele on maetud omavoliliselt
urnid, st et kalmistuvahile ei ole esitatud
matmise registreerimiseks surmatõendit ja
hauaplatsi kasutaja andmeid, ei ole saadud
matmisluba. Kui kellelgi tuleb meelde, et
dokumentidega toiming kalmistuvahi juures jäi tegemata, siis tuleks seda esimesel
võimalusel ka teha.
Andres Seepter
Rae valla kalmistuvaht, tel 5551 0622
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Harjumaa koolidevahelistel sisekergejõustiku
meistrivõistlustel saavutasid jürikad 14
poodiumikohta
koha. Randel Kaasik hüppas kõrgust 6.-7.
kl noormeeste seas 1.60, tulemuseks esikoht, kaugushüppes oli tema tulemus 5.12
ja teine koht. Lisaks said võidurõõmu
maitsta Kristian Otlot kuni 5. kl poiste
600 m jooksus ajsaga 1.53,27, Kätlin Kruus
6.-7. kl tüdrukute 60 m jooksus ajaga 8,53
ja ta oli teine 600 m jooksus 1.54,63-ga.
Sama vanuseklassi poiste kuulitõuke võitis
Robert Vain 10.91-ga.

Foto Valmar Ammer

12. märtsil toimusid Kalevi spordihallis
järjekordsed Harjumaa koolidevahelised
sisekergejõustiku meistrivõistlused, kus
Jüri Gümnaasiumi sportlased võistlesid
väga südikalt, saavutades 14 esikolmikukohta, millest 5 olid esimesed.
Võistkonna säravamaid tulemusi näitasid Sander Arumägi 8.-9. kl noormeeste
kõrgushüppes, saavutades 1.77-ga esikoha
ning kaugushüppes 5.60-ga kolmanda

Suurepärast hüppevõimet näitas kõrgushüppes neljanda klassi tüdruk Triinu
Lamp tulemusega 1.30, saavutades kolmanda koha. Poiste 6.-7. kl vanuseklassi
60 m jooksus said vastavalt teise ja kolmanda koha Vladimir Rogožin ajaga 8,29
ja Kristo Kõplas 8,37-ga.
Suurepärast vastupidavust näitasid
pikematel distantsidel Andree Porila
10.–12. kl noormeeste 1000 m jooksus –
aeg 2.59,12 – ja Marjanne Raud 10.–12.
kl neidude 600 m jooksus ajaga 2.04,35.
Mõlemad saavutasid kolmanda koha. Britt
Maiste saavutas 8.-9. kl tüdrukute kuulitõukes tulemusega 9.85 samuti kolmanda
koha.
Kõik eespool nimetatud tulemused on
õpilaste uued isiklikud rekordid. Kokku
aitas Jüri Gümnaasiumi lippu kõrgel hoida
33 õpilast ja enamik neist püstitas ka uusi
isiklikke rekordeid. Jüri Gümnaasium saavutas kokkuvõttes Saue ja Kose gümnaasiumi järel tubli kolmanda koha.
Tänusõnad kõigile osalenud võistlejatele, samuti suur tänu lastevanematele, kes
julgustasid lapsi võistlema ja toetasid neid
kohapeal.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Jüri Gümnaasiumi 9. kl õpilane Sander Arumägi uut rekordit tegemas

Rae valla mängude teateujumisest võttis
seekord osa 19 võistkonda. Võistkonnad koosnesid tavapäraselt 2 naisest ja 4
mehest, mis teeb ühtekokku 114 võistlejat.
Rae valla mängude 5. etapi võitis Rannahunt/Peetri, seda Jüri Gümnaasiumi ja
Tiim Vaida ees. Kokkuvõttes käib esiotsas
tihe rebimine, kus esimesel kohal on Karla
küla 89 punktiga, neile järgneb Rannahunt/
Peetri 88 punktiga, kolmandat kohta jagavad Peetri võrkpalliklubi ja Tiim Vaida 82
punktiga. Tulemustega saate tutvuda Rae
Valla Spordikeskuse kodulehel.
Järgmine etapp toimub juba 23. aprillil
Jüri kirikumõisa pargis, kus Rae valla mängudel osalejad võtavad mõõtu kuulijännis
ning jüripäeva teatejooksus.
Mikk Sarik
Rae Valla Spordikeskuse projektijuht
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Rae valla mängude teateujumise võit läks
Peetrisse

I koha võitnud Rannahunt/Peetri, II kohale tulnud Jüri Gümnaasium ja III koha tulemuse teinud Tiim Vaida

spordielu

Jüri Gümnaasium algkoolipoisid võitsid viie
maakonna turniiri rahvastepallis
Märtsi alguses Kohilas toimunud Eesti
Koolispordi Liidu Dumle rahvastepalli
finaalvõistlusel saavutas Jüri Gümnaasiumi
kuni kolmandate klasside poiste võistkond
ajaloolise võidu, mida võib nimetada
sajandi saavutuseks.
Olenemata sellest, et esimese mängu
Saaremaa Vanalinna Kooli vastu kaotasime, läks kogu ülejäänud turniir ülesmäge.
Saaremaa Ühisgümnaasium alistus lihtsalt,
kuid Haapsalu Linna Algkoolile jäime 1 :
2 alla. Alagrupist poolfinaali pääsemiseks võitsime Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi. Mäng ise oli pingeline, sest esimese
perioodi küll võitsime, kuid kaotasime teise
üsna kindlalt. Viimasel perioodil tõid Hugo
Palutaja ja Karl-Erik Türnpuu mängu

otsustava pöörde, visates välja vastase kaks
kõige ohtlikumat viskajat. Tänu sellele võitsime kogu mängu ning pääsesime alagrupist edasi poolfinaali.
Poolfinaalis alistasime Kohila Gümnaasiumi 2 : 0 tänu heale koostööle. Finaalis
kohtusime Orissaare Gümnaasiumiga, kes
oli võitnud suurfavoriit Saaremaa Vanalinna Kooli ja oli meie jaoks väga tugev
vastane. Meie õiged otsused tõid edu ning
2 : 0 võit oli käes, mis tähendas ühtlasi
turniirivõitu.
Võistkonnas osalesid Marten Teder,
Jarko Kõrvel, Karl-Eerik Türnpuu, Hugo
Palutaja, Andres Georg Neimar ja Kaspar
Verk. Võistkonna parimaks mängijaks turniiril valiti Hugo Palutaja.

Tüdrukutevõistkond oli samuti väga
tubli, tulles kokkuvõttes neljandaks, saades
kahele võidule lisaks kaotuse Ridala Põhikoolilt 1 : 2, poolfinaalis jäädi alla Kohila
Gümnaasiumile ja pronksimängus Saue
Gümnaasiumile 2 : 0.
Tüdrukutevõistkonnas osalesid Ireen
Rahnel, Getry Oja, Loviise Kodumäe,
Eike-Mari Puström, Kelly Kardin, Lisanna
Hõbemägi, Veronika Matukevitš ja Anette
Saarmann.
Võistkonda juhendas tulemuslikult kehalise kasvatuse õpetaja Kristo
Remmelgas.
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi spordijuht

Rae valla
lahtised
meistrivõistlused ujumises
26. märtsil toimusid Jüri Spordihoone ujulas järjekordsed Rae valla lahtised meistrivõistlused ujumises. Sellel aastal osales 124
ujujat, kõige noorem võistleja oli 6-aastane
ja kõige vanem 70-aastane. Rõõm ujumisest
ja võistlemisest oli mõlemal sama suur, väikesel võistlejal emotsioon esimesest võistlusest ja „vanal kalal“ nauding sõpradevahelisest mõõduvõtust.
Kõige suurema osavõtjaskonnaga oli
2004.–2005. aastal sündinud poiste vanusegrupp, kus starti tuli 22 võistlejat. Kiiduväärt on kindlasti ka meesveteranide
aktiivne osavõtt, keda oli stardis kokku
14. Kõikide võistluspäeva tulemustega on
võimalik tutvuda Rae Valla Spordikeskuse
kodulehel www.raespordikeskus.ee.
Võistlust aitasid korraldada SK Fortuna
ja Indrek Sei Ujumiskooli treenerid.
Mikk Sarik
Rae Valla Spordikeskuse projektijuht

Võistluspäeva kõrgeim start
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Energiamärgised
Energiaauditid
Soojalekete leidmine
Radooni mõõtmine
Projekteerimine
Kontakt: Finestum
Ehitusekspertiisid OÜ
Tel 641 1977, 506 0170
info@termo.ee, www.termo.ee
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TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Olmer Õigus

Kaili Tamm

56 560 460
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS INVESTEERIMINE

Järveküla
aiandus- ja
ehituskeskus
Kauplus avatud:
E-R 8.00 -18.00
L 10.00 -14.00
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Mullad, seemned, väetised
Aiatööriistad
Puitmaterjalid
Viimistlusmaterjalid
Üldehitusmaterjalid
Vana-Tartu mnt 20,
Järveküla, Rae vald
Tel 666 0117, 666 0119, 5343 3078
info@ehituskaup.ee
www.ehituskaup.ee

reklaam
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Viljapuude (õunapuud,
pirnipuud, luuviljalised)
lõikamise aeg on kohe
käes!
Oleme Luua metsanduskooli lõpetanud spetsialistid.
Lisaks pügame hekke, istutame
ning hooldame puid ja põõsaid.
Kõikidele teenuse tellijatele
konsultatsioon tasuta!

.RGXNOLHQGLKDOGXU

(OH6DDUHOHKW_(SRVWHOH#NXOGVHGNDHGHH_7HO_ZZZNXOGVHGNDHGHH

Tel 5558 3776 või 5552 3996

Külasta oma hambaarsti regulaarselt!
www.hambahaldjas.ee
Tallinna kliinik:
Kotkapoja 2A, Kristiine
tel: 664 0366 / 5887 7718
Märjamaa kliinik:
Pärnu mnt 30, Märjamaa
tel: 482 2293 / 5787 7474
Haldja Hambaravi OÜ
Särav naeratus on sinu visiitkaart!
Meie haldjad aitavad sind!

aprill 2014 • Rae Sõnumid

27

reklaam

28

Saksamaal valmistatud
säilitusaineteta kuivtoit
kassidele ja koertele.
Toimetame kauba Teile
Rae vallas koju kätte.
Hinnad alates 24.50 € / 20 kg
Tasumine pangakaardiga või sularahas.
Tel. 5645 1077 / www.vapratee.eu
H-NUTID OÜ
PAKUME JÄRGNEVAID TEENUSEID JÜRIS JA SELLE LÄHIÜMBRUSES:
•
•
•
•
•
•

Majahoidjateenus – välisterritooriumi koristamine, trepikodade koristamine. NB! Kui
majahoidja kulu on ühistule üle 300.00 € kuus, siis tasub kindlasti küsida pakkumist.
Haljastuse hooldus (muru niitmine, lumekoristus).
Töömees koos tööstusliku tolmuimejaga (vee- ja tolmuimeja Wetrok Duovac 34) 11.00 €
tund.
Abitööline 9.00 € tund.
Ehitusaegne koristus 9.00 € tund.
Erinevad veod Respo haagisega (kasti mõõdud 2,65 × 1,25 m), hind kokkuleppel.

Kõiki teenuseid pakume firmadele ja eraisikutele.
KONTAKT: margus@hnutid.eu, 5558 9982

Olen Rae valla elanik, kes tunneb ja armastab
oma kodukanti.
Aitan teid kõikides kinnisvaraküsimustes!

501 8948

Elmar.Liitmaa@pindi.ee
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kuulutused
KUTSU AEDNIK APPI! Erialase haridusega
aednik on abiks koduaia planeerimisel, kujundamisel ja hooldamisel. Kirjuta oma soovist:
meieaiaabi@gmail.com
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega – lepp 36 €/rm, kask 43 €/rm,
metsakuiv okaspuu 35 €/rm. Tel 509 9598
Annan inglise ja eesti keele vestluspraktikat.
Individuaaltunnid. Kõik tasemed. 551 6369,
eve.laur@gmail.com
Lõikan hekki, teen saetöid ning võsalõikust
Harjumaal. Tel 5554 7291

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel
522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega
alates 869 eurost. Tel 666 1355. www.kodukliima.ee
Müüa kütte- ja kaminapuid, klotse ja tulehakatust, võrgus ja lahtiselt (30, 40, 50 cm), koos
kohaletoomisega. Tel 501 8594
Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad
raamatud ja trükised, postkaardid, fotod,
paberrahad ning margikogud. Küsi lisainfot
5399 6098 Rene.
VEOTEENUS kaubikuga 3,3 × 1,7 × 1,8 m,
kandevõime 1500 kg ja väikeveokiga 4,4 × 2,1
× 1,9 m, kandevõime 2300 kg. Hind Harjumaal 14 ja 18 €/h, kaugemal 0.50 ja 0.65 €/
km. Tel 506 5106
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis: okaspuuklots 5–25 cm 1.70 €, kaseklots 5–25 cm
2.00 €, lepp 30 cm 2.30 €, sanglepp 30 cm 2.40
€, kask 30 cm 2.70 €, saar 30 cm 2.90 €. Alates
50 kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda
tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Oksapurustaja rent kohaletoomisega 30 €.
Telli internetist oksapurustaja.eu või telefonil
515 4962.

Müüa lõhutud küttepuid: segapuu – 32 €/rm;
lepp – 35 €/rm; kask – 40 €/rm. Puud on saetud ja lõhutud 40 cm, 45 cm, 50 cm. Transport
alates 10 ruumist tasuta. Tel 506 2645
Teostame kvaliteetseid värvimistöid. Renoveerime ja vahetame välisvoodrit. Ehitame
terrasse ja maja puitkarkassi. Telli kõik ehituspuusepa ja maalritööd meilt! Tel 5695 0175

Pikavere kool
tähistab
endises
mõisahoones
145. aastapäeva
14. juunil toimub Pikavere koolimajas
endiste õpilaste ja siin töötanud inimeste
kokkusaamine.
Tähistatakse kooli 145. aastapäeva.
Külalisi oodatakse alates kella 15.00-st,
üritus algab aktusega kell 16.00, millele
järgneb eeskava ja pidu.
Ilusat meenutusterohket kokkusaamist!
Kokkutuleku korraldajad

PÄEVANE LASTEHOID. Võtan Uuesalu
külas päevasel ajal lapsi koju hoida. Hind 4 €
tund. Tel 527 4425
Vahetada Vaidas 2toaline remonditud ahiküttega korter (planeering läbi maja, väga soodsad kommunaalkulud) kahe- või enamatoalise
korteri vastu Jüris + kompensatsioon. Taivo
5457 6208
Tänavakivide müük ja paigaldus. Võrkaiad,
haljastus, freesasfaldist teed ja platsid, maakivide müük ja paigaldus. Väiksemahulised
asfalteerimistööd. 11 AASTAT KOGEMUST.
henno.piirme@gmail.com; www.kivivennad.
ee. 551 9855, 558 8842
Ostame metsakinnistuid ja raieõigust. Energiavaru OÜ, 508 0336, info@energiavaru.ee
Perekond soovib üürida pikemaks perioodiks heas korras majaosa või maja Rae vallas.
Tubade arv 4. Kiire! Tel 514 2060
Müüa 2014. a hooaja heina/silo rullides.
Broneeri juba täna soovitud kogus ette. Teenustööd traktoriga, niitmine, kaarutamine,
heina/silo pressimine (Rae, Kiili ja Jõelähtme
valla piires). Tel 505 8794, Martin

otsib oma töökasse kollektiivi

PÄEVAST
KORISTAJAT
Töö Jüri Spordihoones
Laste 3, Jüri alevik
Kandidaadilt ootame:
kohusetundlikkust ja täpsust
head suhtlemisoskust
tervislikku ellusuhtumist
Omalt poolt pakume:
võimalust asuda tööle kohe
head seltskonda
konkurentsivõimelist töötasu
Ootame teie CVd
Lisainfo telefonil 622 4238 või
622 4247

Kadri Reinsalu
väikelaste muusikatunnid
Peetri koolis
kolmapäeviti kell 9.30
Mõned vabad kohad
kuni 1,4 aastaste grupis

www.meditvision.ee
Rae Sõnumid • aprill 2014

teated
Aprilli sünnipäevalapsed
Märtsis
registreeritud sünnid
KENERT PAJUS
PARIS KURBATOV
OSKAR MEHIS VALK
SEBASTIAN LOHU
KRISTOFER ERIK OJAMAA
DOMI KARU
AARON MATSON
KARL ANDER IVANOVS
RANAR VESKI
ART DEREK LAINET
RAFAEL POST
ARLIS REOSE
INDY TRUMP
MERIBEL LOKK
LISANDRA MÄNNI
ELENOR LANT
MIA ALISE HOLLAND
LIISA DORA OJAMAA
MIIA-LIISA TOOMING
MIINA CARA RINDESALU
KRISETTE SILLAMAA

LILLI KULL
KALJU HÕRRAK
HELJU LOODSALU
ALEXEY STASENKO
ALBERT HEINLOO
SELMA VIRKOJA
DROSIDA KEPP
IRENE ANNUS
MILDA KUZNETSOVA
MARIA PALM
MEINHARD SAADI
MIRALDA-LEONOORE KOTSAR
ALEKSANDRA SUGLOBOVA
HANS POLTIMÄE
HELVI MOKS
ALEKSANDRA HURT
ENDEL-JOHANNES PUHM
HELI VAAKS
LINDA MITT
LILIA OHTLA
TEREZA PROMAN
HELMI TIMUSKA
VÄRDI LOKK
VIIVE VIIRA
HANS OJA
OLGA NIINEPUU
AGO JUSSI

Märtsis lahkunud
Rae Hooldekodu pakub tööd

HEINO VIISILEHT

ABIHOOLDAJALE
Töö kirjeldus
• hooldekodu elanike hooldamine ja
abistamine toimetulekul
Nõudmised kandidaadile
• soov inimesi aidata
• eesti keele oskus ning vene keele oskus
suhtlustasandil
• hea suhtlemisoskus ja positiivne
ellusuhtumine
• pingetaluvus
• korrektsus ja täpsus
Ettevõte pakub
• tööd tööajagraafiku alusel ning vajaduse
korral valvetes (24 h)
• väljaõpet
• toetavat meeskonda
Töö iseloom
Täistööaeg, palgatöötaja (vahetustega)

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED

KALJU ROSVALD

MÄRTSIKUU

Avaldame kaastunnet
Jaan Rosvaldile

2. märts Paekna puidutööstuses põles hakkepuit
3. märts Abistati kiirabi Vaskjala külas
4. märts Likvideeriti autoavarii Peeteris Neste tanklas
10. märts Kulupõleng Vaida poldril
11. märts Arukülas põles puidutööstus
14. märts Abistati kiirabi Jüris Tammiku tee 17
Soodevahe külas põlesid suvilad
16. märts Arukülas põles puidutööstus
18. märts Abistati kiirabi Patikal Mäe tee 9
20. märts Kustutati järelevalveta lõke Järvekülas
26. märts Kulupõleng Venekülas
Likvideeriti autoavarii Vaskjala lülas
28. märts Kulupõleng Lagedi raudteejaamas
29. märts Kulupõleng Lagedil Jaama tn 18
Kulupõleng Venekülas
30. märts Kulupõleng Seli külas
Kulupõleng Rae külas Nurme teel
Kulupõleng Vaidas

kalli isa
surma puhul.
Rudus AS kollektiiv
Avaldame kaastunnet
Valentina Blinovale

kalli isa
kaotuse puhul.

Kontakt:
Rae hooldekodu. Tel 604 8736, 5307 8900
e-post: hooldekodu@rae.ee
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MARJU MARANDI
75
VIIVE SELG
75
AGE-KAIA VIIL
75
TIIU PAVEL
75
JÜRI KESKKÜLA
75
GENADI HAIKARA
75
SELMA KONDAKCHYAN
75
MEELI OOLMANN
75
LILLE OTS
75
VIIVE-AGNIA TAMMISTU
75
IRA EINTREI
70
MARTA PADRIK
70
KAAREL MARIPUU
70
JEKATERINA KARLÕŠEVA
70
ANU KLAAS
70
MATTI NIINLAUB
70
AAVO PUKK
70
HILDE VANA
70
ELLEN SUURKUUSK
70
EHA LUIK
70
ANATOLI MAIMIK
65
VLADIMIR KOSTIN
65
ALEKSANDRA SOLOVJOVA-KULL 65
FELIKS PAHMANN
65
LJUDMILA DMITRIJEVA
65
LEMBIT MÄEORG
65
PILLE MARTIN
65
VAMBOLA TAMM
65
MARIJA AFANASJEVA
65
EVE KRAUSBERG
65

Töökaaslased
Jüri lasteaiast Tõruke

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kuma Print

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 6400 eksemplari ja
see jagatakse tasuta kõikide eraisikute postkastidesse.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
25. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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