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Rae valla ametlik väljaanne

Kahes uues lasteaias käivitub
ühe õpetaja süsteem
Muutused kolme bussi sõidugraafikutes
Vaida põhikool tegi koolitantsus head tulemused
Peetri Koolis kasvatakse teadmistehimu
Eesti koolijütsi elu paistab
Itaaliasse kadestamisväärne
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Algab valla kaunimaid
aiakujundusi välja selgitav
konkurss “KAUNIS KODU 2014”

Foto Rae Sõnumid

I koha saajatele on välja pandud rahaline auhind suurusega
400 eurot, II koha omanikke premeeritakse 300 euro suuruse
auhinnaga ning 100-eurone auhind on välja pandud III koha
saavutanutele.

Loe lähemalt lk 18

vallavalitsus

vallavalitsus

15. juunini saab esitada taotlust spordi- ja
huvitegevuse kulude katteks
Toetuse saamiseks tuleb täita vormikohane
taotlus, millele lisada maksmist tõendavad
dokumendid (nt internetipanga maksekorraldused, sularahatšekid).
Toetuse saamise tingimusteks on, et
laps ja tema mõlemad vanemad peavad
olema registreeritud Rae valla elanikeks
vähemalt 3 kuud enne toetuse saamist.
Sporditegevuse puhul peab treener omama
kutsetunnistust vastaval spordialal ja huvitegevuse puhul peab huvitegevust teostav
organisatsioon olema registreeritud Eesti
hariduse infosüsteemis (EHIS-es).
Treeneri kutsetunnistuse olemasolu on
kõigil võimalik kontrollida Eesti treenerite
registrist aadressil www.eok.ee/treeneriteregister/. Huvitegevust teostava organisatsiooni registreeringut saab vaadata www.
ehis.ee.
Juunis kompenseeritakse jaanuarist
kuni maini (k.a) tehtud kulutustest 50%.

Toetuse piirmäär on 128 € kalendriaastas.
Seega, kui juunis saadakse toetust näiteks
88 eurot, siis detsembris on võimalik saada
juunist kuni detsembrini tehtud kulutuste
eest toetust maksimaalselt 40 eurot (88 +
40 = 128).
Toetuse taotlemisel ei ole oluline, kas
laps osaleb Rae valla või mõne teise omavalitsuse spordiklubi treeningutel või huviringi tegevuses. Juhul kui laps käib näiteks
nii kergejõustiku- kui ka jalgpallitreeningutel, on võimalik esitada kaks taotlust,
lisades neile treeningute osalustasu maksmist tõendavad dokumendid.
Mõlema taotluse puhul arvestatakse
toetuseks 50% tehtud kulutustest, kuid
piirmääraks jääb lapse kohta ikka 128 €
kalendriaastas. Tuletame ka meelde,
et toetust ei maksta Rae valla allasutuste spordi- ja huviringide osalustasu
kompenseerimiseks.

saata postiga kirja aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik, Rae vald. Nutitelefoni kasutajad
saavad kasutada ka äppi „Anna teada“, mis
on mugav ja kiire viis visuaalse info edastamiseks koos asukoha koordinaatidega.
Sotsiaalmeedias suhelda soovivatele
elanikele paneme südamele, et sotsiaalmeedia erinevates Rae Valla gruppides
tõstatatud probleemid ja küsimused ei
pruugi kunagi õige spetsialistini jõuda.
Ainuüksi Facebookis on üle kümne piirkondliku grupi, mille liige Rae vallavalitsus
pole, ja selle tõttu ei oma ülevaadet grupis

Algas Rae valla üheksanda
lasteaia ehitus
Üheksas lasteaed Rae vallas on Jürisse ehitatav Võsukese Lasteaed, kuhu rajatakse
240 kohta. Tegemist saab olema suuruselt
teise lasteaiaga vallas Peetri 360-kohalise
lasteaia järel ning uksed avab see järgmise
aasta alguses.
Võsukese Lasteaia asukoht on Jüris
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Laste ja Võsa tänava nurgal. Lasteaiale leiti
nimi konkursi abil juba enne, kui kopp
maasse löödi.
Rae vallas on hetkel seitse töötavat lasteaeda, kuid sügisel on valmimas kaheksas
lasteaed, milleks on 180-kohaline Aruheina Lasteaed.
RS

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

Alates 2014. a sügisest alustab Taaramäe
L asteaias tasandusrühm kõnepuude ja
kõnehäire ning spetsiifiliste arenguhäiretega lastele. Rühmas on kuni 12 last,
selle meeskonda kuuluvad eripedagoogid ja tugiisikud, samuti töötab rühmaga
logopeed.
Erivajadusega laps võetakse erirühma

Kui laps käib näiteks iluvõimlemistrennis,
saab Rae valda elanikuks registreerunud
vanem taotleda aastas toetust kuni 128
eurot. Oluline ei ole, kas trenn toimub Rae
vallas või mitte

Kui tahad anda infot või rääkida probleemist
vallavalitsusele, mida siis teha?
Probleeme, kus omavalitsus saab abiks
olla, on erinevatest valdkondadest. Paljudel
tekib küsimus, kuidas nendest teada anda,
kui traditsioonilise kirja või telefonikõne
kõrvale tekivad uued võimalused, näiteks
sotsiaalmeedia.
Vallavalitsus ootab elanikelt tähelepanekuid erinevate juhtumiste või sündmuste kohta, millest vallavalitsus peaks
olema teadlik, otse ametlikele kanalitele.
Infot saab edastada ööpäev läbi e-kirjaga
aadressil info@rae.ee, tööpäevadel telefonidele 605 6750, 605 6770. Samuti saab

RAE
VALLAVALITSUS

Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitiste
taotlusvormid leiate Rae valla kodulehelt
www.rae.ee. Taotlused tuua, saata postiga
või digiallkirjastatult vallavalitsusse hiljemalt 15. juuniks. Küsimuste korral vastab
haridus- ja sotsiaalameti töötaja Merilin
Sillard tel 605 6785, e-post merilin.sillard@rae.ee.
RS

Taaramäe Lasteaeda luuakse
uuest õppeaastast tasandusrühm erivajadustega lastele

Foto Marko Leppik

Kuni 15. juunini on võimalik vallavalitsusele esitada taotlusi laste ja noorte spordija huvitegevuse toetuse saamiseks jaanuarist kuni maikuuni tehtud kulutuste eest.
Toetust saab taotleda lapse või noore eest, kelle vanus on 5–19 aastat.

Foto Rae Sõnumid
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toimuvatest aruteludest. Küll aga on Rae
Vallavalitsusel ametlik FB konto nimega
Rae vald, mis edastab ennekõike kiireloomulist informatsiooni ning praktilisi teateid
vallaelus toimuva kohta. Rae Vallavalitsuse
ametlikule FB kontole edastatud informatsioon jõuab kindlasti õigete spetsialistideni,
kelle pädevuses on küsimusi lahendada.
Üldiselt kehtib põhimõte, et mida
kindlamini info edastaja teab, et selle vastuvõtja on vallavalitsuse töötaja, seda kiiremini jõuab teave õige spetsialistini ja seda
kiiremini saab see vastuse.
RS

vastu vanema kirjaliku avalduse alusel ning
nõustamiskomisjoni soovitusel. Vanem
peab hoolitsema enne kirjaliku avalduse
tegemist selle eest, et oleks tehtud taotlus
lasteaiakoha saamiseks ja laps oleks lasteaiakoha järjekorras.
12. juunil kell 15.00–17.00 on plaanis
tutvustav teemapäev ja ümarlaud lastevanematele, kelle lapsed võiksid loodavasse rühma õppima asuda. Palume eelnevalt teavitada oma osavõtusoovist marju.
randlepp@rae.ee, täiendavate küsimuste
korral palun pöörduda:
• Tuulike Seljamaa, Taaramäe Lasteaia
direktor, tel 603 4194
• Marju Randlepp, hariduse peaspetsialist, tel 605 6753
• Ketlin Kirs, lastekaitsespetsialist, tel
605 6777
Marju Randlepp
Hariduse peaspetsialist
Taaramäe Lasteaia hoone

Avati uus hajaasustuse programmi taotlusvoor
25. aprillist 2014 algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt. Lisaks Rae
vallale toimub voor ka Anija, Harku,
Jõelähtme, Keila, Kernu, Kiili, Kose,
Kuusalu, Nissi, Padise, Raasiku, Saku ja
Saue vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt
allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 25.
juunil 2014.
Hajaasustuse programmi eesmärk on
tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele lastega peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele neis piirkondades.
Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul
kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad alljärgnevatele nõuetele.
1. Taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb.
2. Taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles

majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2014).
3. Taotleja leibkonda kuulub vähemalt
üks kuni 18-aastane isik või kuni
35-aastane määratud puudega isik, kes
elab alaliselt selles majapidamises, millele toetust taotletakse, ja kelle elukoht
on seal ka rahvastikuregistri andmete
kohaselt (vähemalt alates 1. jaanuarist
2014).
4. Taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on
ajatatud.
5. Taotleja majapidamine, millele ta toetust
taotleb, paikneb hajaasustuspiirkonnas.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele, v.a alla 18-aastase isiku või
kuni 35-aastane määratud puudega isiku
leibkonda kuulumise nõue. Oluline on,
et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid
jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks
peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema
kasutuskõlblik aasta ringi või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav
elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500
eurot. Toetuse määramisel võetakse arvesse
ka varasematel aastatel hajaasustuse elektriprogrammist ja/või hajaasustuse veeprogrammist saadud toetusi. Taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab
kokku moodustama vähemalt 33,33% projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on
tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud,
projekteerimine, riigilõivud, notaritasud,
teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud
juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu
sõlmimist.
Hajaasustuse programmdokumendi ja
taotlusmaterjalid leiab http://rae.kovtp.ee/
et/hajaasutuse-programm. Tutvuge nendega kindlasti enne toetuse taotlemist.
Rae Vallavalitsuse poolne kontaktisik
on keskkonnaspetsialist Birgit Parmas
(birgit.parmas@rae.ee, 6056 745).
Harju Maavalitsuse poolne kontaktisik on Alan Rood (alan.rood@mv.harju.
ee, 611 8789).
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Rae Vallavalitsus teatab
Järgmise detailplaneeringu algatamisest
•
Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.04.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 444. Planeeritav ala asub
Lehmja külas Lauda ja Rukki tee ääres.
Juurdepääs on Lauda ja Rukki teelt.
Planeeringuala suurus on u 69 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 11.12.2007
otsusega nr 340 kehtestatud Lehmja
küla Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ääres asuva Assaku aleviku
ja Lauda tee vahele jääva ala detailplaneeringut Rukki tee 4, 6, 6a, 8, 10, 12,
13, 13a, 13b, 14, 15, 17 ja 19 kruntide
osas, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek puurkaevu sanitaarkaitsevööndi vähendamiseks, Kurna
oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks,
arheoloogiamälestiste kaitsevööndi
vähendamiseks ning olemasolevate
kõrgepinge õhuliinide ning maakaabelliinide ümbertõstmiseks.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.
Järgmise detailplaneeringu algatamisest
ning eskiislahenduse ja lähteseisukohtade
tutvustusest
Vaskjala küla Veskimäe tee 7 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.04.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 454. Planeeritav ala asub
Vaskjala külas Veskimäe tee ja Pirita jõe
vahelisel alal. Juurdepääs kinnistule on
Veskimäe teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada elamumaa sihtotstarbeline
kinnistu kaheks väiksemaks kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneerin-
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guga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
20. mail 2014 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Järgmiste detailplaneeringute eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest
Lagedi aleviku Jõe tn 36 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
05.11.2013 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1221. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus Pirita jõe paremal
kaldal Jõe tänava ääres. Juurdepääs
kinnistule on Jõe ja Kure tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks elamumaa
sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
20. mail 2014 kl 16.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Kopli küla Mäeotsa kinnistute ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
08.02.2005 Rae Vallavolikogu otsusega nr 359. Planeeritav ala asub Kopli
külas Linnu tee ääres. Juurdepääs alale
on planeeritud avalikult kasutatavalt
Linnu teelt (riigimaantee nr 11302
Lagedi-Kostivere tee) ja Meelespea
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Mäeotsa kinnistute jagamine
elamumaa sihtotstarbelisteks kinnistuteks, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,

•

kus planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
22. mail 2014 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.

Uuesalu küla Herne kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud
28.01.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 125. Planeeritav ala asub
Uuesalu külas Assaku aleviku piiri
ääres Karja teest ligikaudu 40 m lõuna
pool. Juurdepääs alale on Karja tee L3
kinnistult. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,75 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarvet ning jagada kuni kaheks
elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
22. mail 2014 kl 15.00 Jüri alevikus
Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Järgmise detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
26.05.2014–08.06.2014 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9
Vaskjala küla Laiakivi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.02.2012 korraldusega nr
188 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
22.04.2014 korraldusega nr 522.
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas
Vaskjala veehoidla läheduses Pirita
jõe paremal kaldal Sillapiiga ja Kurepesa tee ristmikust lõuna pool. Juurdepääs krundile on läbi Kurepesa tee 7
kinnistu. Planeeritava maa-ala suurus
on ligikaudu 0,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistu sihtotstarve elamumaaks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.

Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.

Rae küla Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 12.04.2005 otsusega nr
401 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
22.04.2014 korraldusega nr 520.
• Planeeritav ala paikneb Rae külas Raeküla tee ääres ning külgneb osaliselt
Uus-Suti äri- ja tootmismaade detailplaneeringu alaga. Üle Raeküla tee asub
Künnapuu pereelamute grupi detailplaneeringu ala. Juurdepääs planeeringualale on Raeküla teelt. Planeeritava
maa-ala suurus on ligikaudu 3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada ühest maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust üks
äri- ja tootmismaa sihtotstarbeline kinnistu ning üks transpordimaa krunt,
määrata äri- ja tootmismaa kinnistule
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest

Mõigu asumit ja Järveküla
lähiümbrust ootavad ees
uuendused
Mõigu saab uue veevärgi ja ajakohase väljanägemise, Järveküla ja selle lähiümbrus
parema veesurve, sest piirkonda rajatakse uus survetõstepumpla.
Vallavanem Mart Võrklaev ja AS Elveso
juhatuse liige Indrek Metusa sõlmisid
ehituslepingud AS Nordecon juhatuse
liikme Avo Amburiga, et asuda ellu viima
projekti „Mõigu asumi vee ja kanalisatsiooni torustike ja tänavavalgustuse
rekonstrueerimine ja teekatete taastamine
ning Järveküla III astme survetõstepumpla
rajamine“.
28. aprillil digiallkirjad saanud lepingu
järgi saab Mõigu piirkond uue vee- ja
kanalisatsioonitorustiku, lisaks rekonstrueeritakse kolme tänava kate ja tänavavalgustuspostid ning Järvekülla ehitatakse
survetõstmispumpla.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on
tegemist valla jaoks suure projektiga, mis
parandab elukvaliteeti mitme asumi elanikel. „Mõigu asum saab pärast ehitustööde
lõppu ajakohase väljanägemise ja kvaliteetse torustiku ning Järveküla, Assaku ja
Rae küla elanikud parema veesurve.“
Indrek Metusa nendib, et Mõigu piirkonna aastakümneid tagasi rajatud torustik on amortiseerunud ja sellest tulenevalt
on tänasel päeval tööde maht väga suur.

Kokku rekonstrueeritakse ligikaudu 2,8
kilomeetrit torustikku, millest u 1,5 kilomeetrit on vee- ning u 1,3 kilomeetrit
kanalisatsioonitorustikku.
Suur asi on kindlasti vallavanema sõnul
ka see, et koos torustike rekonstrueerimisega Mõigus tehakse korda Kaabli, Juhtme
ja Kuusekese tänava kate ja valgustus.
Planeeritud ehitustööde kogumaksumus on koos käibemaksuga 1,42 miljonit
eurot. Projekti rahastavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse Euroopa Ühtekuuluvusfond (ÜF), Rae vald ja AS Elveso.
Metusa toob välja, et Euroopa Ühtekuuluvusfond rahastab torustike rekonstrueerimist ja survepumpla rajamist
874 188 euro ulatuses ning AS Elveso eelarvest investeeritakse lisaks 142 405 eurot.
Teedeehitust ja tänavavalgustuse rekonstrueerimist finantseerib vald ning teehoiuspetsialist Ain Puna teatel on valla eelarvest planeeritud Mõigu piirkonna kolme
tänava katte ja tänavavalgustuse uuendamisse 405 350 eurot.
Ehitustööde lõpp on planeeritud 2015.
aasta kevadesse.
RS

Suursoo küla Suure-Kingu kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 22.04.2014 korraldusega
nr 521. Planeeritav ala asub Suursoo
küla lõunaosas põldude vahele ajalooliselt tekkinud ridaküla servas. Juurdepääs planeeringualale on Piiguta teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
17,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida kaks elamumaa
sihtotstarbelist krunti, määrata elamukruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud looduslik
rohumaa ning planeeritavad elamukrundid külgnevad ajaloolise asustusstruktuuriga.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Ehitustööde piirkond Mõigu asumis
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Kolmele
mänguväljakule
paigaldatakse
uued
atraktsioonid

Foto Rae Sõnumid

Vaidas asuv amortiseerunud mänguväljak teeb läbi uuenduskuuri, et tagada
lastele ohutu mängimine. Vaida kortermajade juures asuvale mänguväljakule paigaldatakse uued atraktsioonid,
abivallavanem Madis Sariku sõnul on
atraktsioonide paigaldamine kavandatud
mai viimasesse nädalasse. „1. juunil saavad
Vaida lapsed kindlasti mängida uuendatud
mänguväljakul ja plaan on korraldada
lastekaitsepäeval ka vahva pereüritus,“
kõneles abivallavanem.
Abivallavanem avaldas lootust, et lähitulevikus saab uued atraktsioonid ka Jüri
alevikus aadressil Ehituse 6 asuv mänguväljak ning samuti saab paremaks Tammiku tee majade vahel asuv mänguplats.
Abivallavanem Madis Sariku sõnul on
vallavalitsusel kolme mänguväljaku uuendamiseks vahendid olemas ja eesmärk
on võimalikult kiiresti uuenduskuur ära
teha. Tegemise aeg on sõltuv atraktsioonide tootjast Tiptiptap OÜ-st. Paraku on
tellimuste järjekord üsna pikk ja ootamine
võtab aega. „Loodetavasti on juunis plaanitud mänguväljakud uuendatud,“ sõnas
abivallavanem Madis Sarik.
RS

tasub teada

Peetri bussiliin nr 121 sõidab
suvekuudel suvise graafiku alusel
Harjumaa ühistranspordikeskuse sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni sõnul muutub graafik alates 7. juunist ning suvise
graafiku järgi sõidab buss 31. augustini.
„Tööpäevadel väheneb liinitöö kahe
ringi võrra ning nädalavahetusel ühe ringi
võrra,“ teatas Kadri Krooni ning lisas, et

Tähelepanu,
spordikeskuse külastajad
seoses spordikeskuse remondi ja pallihalli ehitusega tuleb spordikeskuse
külastamisel arvestada alljärgnevate
asjaoludega.

sellega seoses on osade reiside väljumisajad
muutunud.
Uue sõiduplaaniga saab tutvuda portaalis www.peatus.ee. Uus graafik pannakse üles vahetult enne muutust bussipeatustesse, lisaks Balti jaama infotahvlile,
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
koduleheküljele.
RS

15. maist algab ehitus spordikeskuse ruumides.
Suletakse budosaal, kontor on ära kolitud, I korruse
riietusruumid suletud, II korruse riietusruumid suletud. Pallimängusaali kasutus kestab mai lõpuni.
1. juunist on pallimängusaal suletud.
9. juunist on suletud trepp teisele korrusele,
jõusaal suletud, algab läbimurde ehitus.
25. juunist on spordikeskus täielikult suletud,
algab ujula remont ja fuajee ümberehitus.
31. augustiks lõpetatakse ujula remont ja fuajee ümberehitus.
15. septembrist on ujula, vana osa pallisaal ja
budosaal avatud. Riiete vahetus ujula riietusruumides.
2. oktoobrist on aeroobikasaal ja jõusaal avatud. Aeroobikasaali riietusruumid kasutuses.
1. novembriks on pallihalli tööd lõpetatud.
10. novembrist on pallihall, spinninguruum
avatud.
27. novembrist on II k. saal, riietusruumid ja I
korruse riietusruumid kasutuses.

Juunist muutuvad maakonna
bussiliinide 131 ja 139 graafikud
Alates 7. juunist viib Harjumaa Ühistranspordikeskus sisse muudatused maakonna
bussiliinidel 131 Tallinn–Vaida ja 139 Tallinn–Vaida – Kose-Ardu.
Liini 131 kella 17.15 väljumisaeg Tallinnast hakkab olema tööpäevadel kell
17:05 ning liin peatub lisaks Patikal ja Vaidas.
Liinil 139 muutub 7. juunist see, et
tööpäeval Tallinnast kell 17.00 väljuv buss
ei teeninda Patika, Vaida, Väljaotsa, Ellaku,
Kasemetsa ja Aruvalla peatust.
Muudatuste aluseks on Tallinna-Harjumaa piletimüügisüsteemist laekuvad and-

med ja soov jagada sõidukites koormus
ühtlasemaks. Sõitjateveo spetsialist Kadri
Krooni teatas, et analüüsitud on kahe liini
kasutust märtsi ja aprillikuu jooksul ning
selgus, et liinil 139 oli kell 17.00 väljuval
reisil märtsis keskmiselt sõitjaid 44,9 ja
aprillikuus 47,1. Liinil 131 vastavalt 3,5 ja
3,4 sõitjat.
Muudatustega seotud eelinfo on kättesaadav Harjumaa Ühistranspordikeskuse
kodulehel ning sõiduplaanid avalikustatakse kaks nädalat enne muudatuste jõustumist www.peatus.ee.
RS
Foto Margus Laula
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SUURESTA
KÜLA
KOOSOLEK
toimub 17. mail 2014
algusega kl 11.00
Vaida Raamatukogus
Päevakorras:
1. Tagasivaade eelmisele aastale
2. Selleaastane külade päev Patikal
3. Kohapeal tekkinud küsimused ja
arutelud
Info: sirly.poolma@mail.ee
või tel 5392 8540

Rae Huvialakooli 2013/2014.
õppeaasta lõpetamise teated:
• Tantsukontsert neljapäeval,
29. mail algusega 19.00 Jüri
Gümnaasiumi aulas
• Lõpuaktus-kontsert reedel,
30. mail algusega kell 19.00 Jüri
Gümnaasiumi aulas
Olete oodatud!
• Vastuvõtukatsed
Jüri, Peetri, Vaida ja Lagedi
muusikaosakonda kolmapäeval,
4. juunil algusega 16.00 Jüri
Gümnaasiumi muusiklassis 154.

Tähelepanu!

KEVADTURNIIR
LAUATENNISES

• Täpsem info kodulehel
http://huvikool.rae.ee/info

17. mail Rae spordikeskuses.
Korraldaja Kalev LTK.
Registreerimine toimub kuni
15.05.2014, e-mailile:
koitkorkmann@kristiinesport.ee

Jüri Jaanilaat
21. juunil 2014 kell 10.00–15.00
Jüris Rae Hooldekodu esisel platsil

Rae valla liikumispäev Peetri kooli juures

Rae valla liikumispäeval
osales üle 200 inimese
Rae vallas toimus 27. aprillil südamekuu
raames Rae valla liikumispäev, milles osales Jüris, Lagedil, Peetris ja Vaidas kokku
215 inimest. Inimesed kõndisid keskmiselt 5 km, mis tähendab seda, et Rae valla
liikumispäeval läbiti kokku umbes 1000
kilomeetrit.
Üritus toimus koostöös Euroopa
sotsiaalfondi, Rae Valla Spordikeskuse,
Jüri Gümnaasiumi tervisenõukogu, Peetri
külaseltsi, Lagedi aleviku, Kopli küla ning
Vaida aleviku aktiivsete inimestega.

Rae Sõnumid • mai 2014

2014. aasta on Eestis kuulutatud liikumisaastaks. Liikumisaasta eesmärk on
suurendada liikumisharrastusega tegelejate
osakaalu, tõsta liikumise ja sportimise alast
teadlikkust ning panna inimesed rohkem
märkama sporti ja liikumisharrastust.
Samuti korraldati südamekuu ehk aprillikuu raames erinevaid tervislike eluviiside
teadvustamise ja propageerimise üritusi
üle Eesti.
Mikk Sarik
Rae Valla Spordikeskuse projektijuht

Müüma on oodatud nii
käsitöölised, kaupmehed kui
ettevõtjad.
Müüjate registreerimine ja lisainfo Rae Kultuurikeskusest
telefonil 605 6759 või e-postiga kultuur@rae.ee
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tasub teada
Pühapäeval, 15. juunil algusega 17.00
toimub Lagedi keskusehoones Kooli 18B

Lagedi aleviku üldkoosolek
Päevakord:
1. Alevikuvanema 2013. aasta
tegevusaruanne
2. Aleviku 2014. aasta tegevuskava
tutvustus
3. Rail Balticu hetkeseis – vallavanem
Mart Võrklaev
4. Kohapeal algatatud küsimused
Koosolekul osalemiseks on andnud
nõusoleku volikogu esimees Agu Laius.
Küsimusi Mart Võrklaevale ja Agu
Laiusele ootame 1. juuniks e-posti aadressile tea.solg@lagedi.ee
Info tel 522 0820.

AVATUD
Lilleoru päev
7. juunil kl 12–20

hariduselu
Hea Lagedi Kooli endine või praegune õpetaja, õpilane, vilistlane!

Ootame teie mälestusi Lagedi Koolist!
Pane kirja mingi vahva sündmus, situatsioon, mälestus või muu,
mis seostub Lagedi Kooli ning siin veedetud ajaga.
Mälestusi saab kirja panna aadressil: https://www.facebook.com/events/57358
4726090901/?context=create&source=49 või saata need kooli e-postiga
kool@lagedi.edu.ee

Parimad koolimälestused lähevad sisse 2015. aasta veebruaris
kooli 230. aastapäevaks ilmuvasse almanahhi.
Teie mälestusi ootame 30. septembriks 2014. Lennukat kirjasulge!
Lagedi Kooli juhtkond ja õpetajad

KAUP KÄEST KÄTTE!
Kevad 2014

Rae vallas Aruvalla külas

11.30–12.00 Päeva algus ja
avatseremoonia.
12.00–13.00 „AVASTA LILLEORU!“
ekskursioon ja avastamismäng.
13.00–18.00 Täiskasvanutele õpitoad
ja loengud tervise, jooga, teadlikkuse,
looduse, ravimtaimede, ökoehituse,
tervisliku toidu, permakultuuri jt
teemadel. Lastele oma programm
põnevate tegevustega.
18.00–20.00 Pärimuslaulude õhtu –
Kärt Johanson, Hanna Rajakangas
(Soome), Lilleoru koor Om Nagu Om
ja veel mõni üllatus …

18.mail kell 11.00-14.00
Veskitaguse külas Sõõru jõekäärus!
Tulge ostma, müüma, vahetama kõike,
mis hing ihkab
nööpnõelast nurmenukuni ja käsitööst kruustangideni!
(Taimed/istikud, käsitöö, küpsetised,kodutarbed, riided, jalanõud,
mänguasjad, raamatud,CD-d, ehted, mööbel, talukaup jne....)

Mis paneb Itaalia õpilasi Eesti koolijütside juures
kadestama?
Jüri Gümnaasiumi Comeniuse projekt “Bridges Over Times and Cultures” viis seekord
õpetajad teadmisi ning kogemusi vahendama Itaaliasse Todisse. Nelja päeva jooksul
sai tutvuda Itaalia kultuuri, kooli ning kogu haridussüsteemiga.

Todi on maaliline väikelinn Umbria maakonnas seismiliselt aktiivses Apenniinide
piirkonnas, kus igapäevased väikesed maavärinad kohalikke ei heiduta, kuid külalistel jätab paar südamelööki vahele küll.

Itaallastel on laupäev
koolipäev
Eestis kohtame tänasel päeval veel vähe
koole, kus iga kooliaste on eraldi organisatsioon, kuid Itaalias on põhilisteks
koolitüüpideks kas alg-,
põhi- või keskkool. Scuola
secondaria 1 Cocchi-Aosta
on muusikakallakuga põhikool, kus õpib umbes 600
õpilast ja töötab 50 õpetajat. Koolipäev algab samal
ajal Eesti lastega, kuid
lõpeb iga päev kell üks,
kuna koolis puudub toitlustamise võimalus. Selle tulemusena peavad
aga Itaalia lapsed ja õpetajad koolis käima
ka laupäeval.
Itaalia õpilasi tegi kadedaks fakt, et

meil on võimalik koolis lõunat süüa, koolinädal reedese päevaga lõpetada ning
õppida ka puu- ja metallitööd. Kahjuks
piirdub nende tehnoloogiaõpetus arvutil
programmeerimise ja disainimisega. Inglise keele õpe algab itaallastel 11-aastaselt,
kuid see ei tähenda, et see toimuks neil
intensiivsemalt. Õpitakse ka prantsuse
keelt. Õpetajad kurtsid loodusainete vähesuse üle ja tõid välja, et neil on kindlasti
veel arenguruumi. Eesti koolil on vastupidiselt õppimiskoht loovusainete valdkond. Võõrustajakooli kaks kunstiklassi,
mis polnud küll viimaste
euronõuete järgi sisustatud
ja korrastatud, ajaksid nii
mõnegi ametniku tagajalgadele, kuid tulemused olid
see-eest kõrgel tasemel.
Mu u s i k a k a l l a k u g a
koolis tegutseb võimas orkester, milles on
kuulda erinevaid flööte, kitarri, viiulit ja
klarnetit. Õpilased harjutavad pillimängu
nii tunniplaani raames kui ka pärast tunde,

Päev otsa avatud Heade asjade turg,
Ravimtaimekoda. Lilleoru suvekohvik
ja pood.
Osalemine tasuta.

Toimub ka parima küpsetise/koogi väljaselgitamine!

Lisainfo: www.lilleoru.ee

Osalemistasuks hea tuju ja rõõmus meel!
Kauplemine toimub autode pealt ja/või kaasavõetud laudadelt!
Info ja registreerimine telefonil 5245043 (Helen)või e-mailil: helen.treier2@gmail.com

Itaalia kooli kunstiklassi korralagedus võttis korraarmastajatest eestlased sõnatuks
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sest ilmselgelt ei ole pillimängu võimalik
selgeks saada paari tunniga nädalas. Minusugusel muusikavõhikul võttis kuuldu silmad märjaks – poleks uskunud, et Euroopa
Liidu hümn plokkflöödiansamblilt nõnda
ilusana võiks kõlada.
Kui Eesti koolis valitseb kord ning
tervisekaitse kontrollib koolipidajat erinevate nõudmiste täitmise osas, siis Itaalias
sellist tendentsi märgata ei olnud. Õpilasi
oli klassides 20–24, kuid klassiruumid olid
sellise hulga kohta liiga väikesed. Vahetusjalanõudest ei teadnud mitte keegi mitte
midagi. Klassides ja koolimajas olev mustus ja korralagedus (eriti kunstiklass) võttis
korraarmastajatest eestlased sõnatuks.

Põllumajandus Itaalia moodi
Külastasime veel imelist kutsekooli, kus
õpivad noored vanuses 14–19. Põllumeeste
õpe kestab viis aastat. Ei, neist ei saa traktoriste. Nad õpivad, kuidas kasvatada oliive,
viinamarju, köögivilju, loomi ja lilli ning
kuidas kõigest sellest midagi toota. Külaskäigu jooksul õppisime, kuidas tehakse
veini, juustu, sinki jmt. Instituto Tecnico
Agrario Augusto Ciufelli on eriline kool,
kuna neil on oma ühiselamu ja ka söökla,
mis ei ole Itaalia süsteemis tavapärane.
Toidud valmistatakse seal enamjaolt nende
enda majapidamisest tulevast toorainest.
Koolis valitses erakordne aura – õpilased
on pühendunud õppe- ja aiatööle. Kõik,
mida tutvustati, oli õpilaste enda kätega
tehtud ning kasvatatud. Samuti nägime ka
ülikooli tasandil keemialaboreid, kus aretatakse seemneid ja püütakse kloonida taimi,
et garanteerida kvaliteetne ja rikkalik saak.
Tagaplaanile ei jäänud ka kohalikud
traditsioonid ja kultuur. Iidne piirkond
on turistide hulgas populaarne ning
põhilisteks külastuskohtadeks on maakonna pealinn Perugia imeliste kirikute
ja katedraalidega, majoolikat (glasuuritud
kunstkeraamika) täis mägilinn Deruta
ning UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluv Püha Franciscuse linn Assisi.
Itaalia köögi kohta saab ka jagada ainult
kiidusõnu ning need makaronid on ikka
võrratud!
Nädal kaootilises ja võrratus võõrustajariigis pani meid vägagi hindama Eesti
kooli ning riigi organiseeritust, kuid samas
lahkusime raske südamega sõbralike ja
soojade itaallaste juurest.
Kadi Toomi
Jüri Gümnaasiumi inglise keele õpetaja
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Võsukese ja Aruheina lasteaias hakkab tööle
ühe õpetaja süsteem
Rae valla uutes lasteaedades plaanitakse
üle minna töökorralduslikult Euroopas
laialdast kasutust leidvale ühe õpetaja süsteemile, kus ühe rühma juures töötab üks
õpetaja ja kaks õpetaja assistenti. Uut töökorraldust rakendatakse novembris avatavas Aruheina lasteaias ja järgmise aasta
algusest tööd alustavas Võsukese lasteaias.
Ühe õpetaja süsteem erineb praegusest
kahe õpetaja süsteemist peamiselt selle
poolest, et kogu õppetegevust planeerib ja
selle eest vastutab üks inimene ning päeva
kõige aktiivsemal ajal, keskpäeval, tegeleb
24 lapsest koosneva rühmaga 2 inimese
asemel 3 täiskasvanut.
See, et õppetöö ja õueskäigu ajal on
rühmas korraga kolm täiskasvanut, on
süsteemi suureks plussiks. Nii saab õpetaja lisavõimalusi tegevuste planeerimiseks: näiteks on õppetöö ajal assistendid
just nagu õpetaja rollis, toetades lapsi
individuaalselt või siis gruppe. Kui on vaja
osade lastega süvendatult tegeleda, saab
üks assistent teiste lastega õue või saali
minna. Praeguses süsteemis on õueskäik
õpetaja jaoks sageli keeruline ja vastutusrikas ülesanne – kuidas jälgida korraga 20
ja enamat last või kes on lastega siis, kui

kellelgi on vaja vahepeal tuppa minna. Kui
rühma meeskonnas on kohal kolm täiskasvanut, siis üks assistentidest korrastab
rühmaruume, samal ajal kui õpetaja teise
assistendiga lastega õues tegeleb.

Õpetaja vastutab kogu õppetegevuse protsessi eest
Õpetaja planeeritud tegevusi aitavad ellu
viia abid ehk assistendid, kelle töö muutub
oluliselt mitmekesisemaks. Kui õpetajast
saab õppetegevuse ettevalmistaja ja ka
meeskonna juht, siis assistendid on uues
süsteemis õpetaja antud ülesannete elluviijad. Assistendi ettevalmistus peab võimaldama tal olla õpetaja
abi õppetöös ning samuti
tuleb tal hakkama saada
õpetaja alustatud tegevuste lõpuleviimisega,
käia iseseisvalt koos lastega õppekäikudel ning
osaleda õuetegevustes.
Olulisem argument
uue süsteemi puhul on
see, et üks õpetaja vastutab kogu õppeprotsessi eest ja omab igapäevast ülevaadet lapse arengust. Ta teab

täpselt, kuhu mingi teemaga jõuti, mis
konkreetsel lapsel pooleli jäi ja kust järgmisel päeval jätkata, mida on konkreetse
lapse puhul vaja edasi arendada. Lisaks
on õpetaja sunnitud oma oskusi jätkuvalt
arendama, sest sageli on kujunenud nii, et
üks õpetaja on pädevam ja tegeleb rohkem
näiteks arvutamise õpetamisega, teine kõne
ja keele või joonistamisega. Praegune töökorraldus tekitab paratamatult rühma õpetajate vahel ka teatavat konkurentsi.
Õpetaja tööaja osas annab ühe õpetaja
süsteem võimaluse teha oma tööd kvaliteetsemalt, sest õpetaja tööaeg on lühem
– iga päev nt kella 8.00–14.00. See tähendab, et õpetaja ei väsi nii
ruttu ja töö lastega on
efektiivsem. Lapsele on
tagatud samal ajal turvaline lasteaiaelu, sest ta
saab rohkem individuaalset tähelepanu kas õpetajalt või assistentidelt.
Assistentide tööaeg
uues süsteemis on meeskonnas kokkulepitav,
kuid üldiselt alustab üks hommikupoolikul
varem ja teine hiljem.

Viimsi Lasteaiad direktor Margery
Lilienthal tunneb uut lasteaia töökorraldussüsteemi tänu oma kogemustele
väga hästi. Haridusspetsialist Marju
Randlepp palus Margeryl vastata kolmele küsimusele.

Kuidas hindate praegu
lastevanemate rahulolu ühe
õpetaja süsteemiga?
Hetkel on lastevanemad, kelle käest
oleme tagasisidet küsinud, väga rahul.
Nad on rahul just sellega, et saavad
alati terve päeva osas vajaliku info iga
inimese käest rühmas. Kunagi ei ole
juhust, kus keegi ei tea midagi. Täpsema
vastuse saame mais, kui oleme küsitluse
teinud.

Õpetaja äraolekuajal asendab
õpetajat assistent
Mõne lapsevanema jaoks võib muret tekitada see, et otseselt ei kohtu nad õpetajaga
hommikul ega õhtul. Kuid õpetajapoolne
info jõuab lapsevanemani asjaga hästi kursis olevate assistentide kaudu. Nemad oskavad lapsevanemale anda tagasisidest lapse
päeva kohta. Õpetajaga saab iga vanem
samuti kohtuda, selleks lepivad õpetaja ja
vanem kokku kindla aja.
Mis juhtub aga siis, kui õpetaja haigestub? Sellisel juhul toimub tegevus assistentide eestvedamisel ja vastutusel.

Ühe õpetaja süsteem on käivitunud Viimsis
Ühe õpetaja süsteemi rakendamisega
on hea algust teha Rae valla uutes lasteaedades. See annab võimaluse komplekteerida personal kohe vastavalt teistsugustele
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Kuidas õpetajad lastevanematega suhtlevad?
Õpetajad suhtlevad lastevanematega
hommikul lühidalt ja pikemaks vestluseks lepivad aja kokku (üldjuhul kella
13.00–15.00, aga saab ka muusika- ja
liikumistegevuste ajal). Ka meil tekkisid
alguses samad küsimused. Kui aga küsisin, kas vanemale meeldiks, kui ta tuleb
oma lapsele järele ja näeb, et kaks õpetajat omavahel vestlevad, vastati eitavalt.
Mis vahet on, kas õpetajad suhtlevad
omavahel või lastevanematega?
Seega on meeskonna roll ikka lastega tegelemine ja lastevanematele
antakse tagasisidet lühidalt, meie
nimetame seda Päikese edastamiseks.
Aga pikemateks vestlusteks lepitakse

ootustele – hea, kui assistentidel oleks
lisaks lapsehoidja kutse ning õpetajad
valmis uueks väljakutseks hakata väikese
meeskonna juhiks.
Ühe õpetaja süsteem on kasutusel paljudes Euroopa riikides ning Eestis on selle
esimesena kasutusele võtnud MLA Viimsi
Lasteaiad, kus seda on rakendatud alates
2012. aastast. Täielik üleminek on planeeritud kümne aasta jooksul, hetkel töötab
nii 34 rühmast 8. Ka Tartu lasteaedades
on arutatud uuele süsteemile minekut,
aga kuna see on seotud konkreetselt iga
asutuse töökorraldusega, siis on jäetud
see juhtkonna otsustada. Uuele süsteemile
üleminekut on toetanud Haridus- ja Teadusministeerium ning Tallinna Ülikooli
kasvatusteaduskond on võtnud teema
uurimisobjektiks.
Marju Randlepp
hariduse peaspetsialist

aeg kokku lõunasel ajal või muusika- ja
liikumistegevuste ajal.

Kuidas saavad uues ja
vastutusrikkamas süsteemis hakkama õpetaja
assistendid?
Meil saavad kõik suurepäraselt. Loomulikult on tulnud ette ka vahetusi,
aga oleme veendunud, et seni tulebki
vahetada, kuni kolmene meeskond
saab omavahel suurepäraselt hakkama
ja oskab ka muresid üheskoos lahendada. Oleme panustanud meeskonnakoolitusse nii meeskonnatöös kui ka
pedagoogilise poole osas.

Ühe õpetaja süsteemi
PLUSSID:
•
•

•
•
•

•

nii õppekäikudel kui ka tegevustes
korraga kolm täiskasvanut;
pedagoogiline juhtimine lihtsam ja selgem (korraldused ühele
inimesele);
õpetaja teab täpselt, kus on lastega
tehtud tööde järg;
õpetaja saab planeerida tegevusi
paremini, sest ei ole üle koormatud;
tekib eneseteostuse võimalus aktiivsetele õpetajatest pensionäridele ja
pedagoogilise keskeriharidusega
õpetajatele, kes on oodatud töötama
assistentidena;
tekib eneseteostuse võimalus muu
eluvaldkonna inimestele, kes tahavad lastega töötada.
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Peetri Kooli õpilased osalevad
usinasti konkurssidel
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
Innovatsioonikeskus kuulutas 2013/14.
õppeaastal välja mitu erinevat konkurssi.
Konkursside kaudu motiveeriti õpilasi
looma uusi innovaatilisi lahendusi, mis
rikastaksid koolides toimuvat õppetööd.
Õpilased ja õpetajad said tundma õppida
uusi tehnoloogiaid, mida tundides kasutada. Kõikide konkursitööde hulgast valiti
välja kümme paremat, mille kaitsmine toimus 9. aprillil 2014 HITSA Innovatsioonikeskuse kevadkonverentsil.

Kolmelt erinevalt konkursilt
toodi häid tulemusi
Animakonkursile „Muutuv kool“ oodati
õpilaste tehtud animafilme, kuhu oli
jäädvustatud kool tänases päevas ning ka
tulevikus.
Digiloovtööde konkursile „Lahe asi“
oodati õpilaste tehnoloogia- ja innovatsioonivaldkonna loovtöid. Konkursi
eesmärk oli pakkuda õpilastele eneseteostamise võimalust ning näidata oma
IKT-alaseid oskusi.

Õpilaskonkursile „Märka matemaatikat enda ümber – tessellatsioon“ oodati
alates 7. klassi õpilaste töid mosaiikliikumisest. Konkursitöö loomiseks tuli kasutada arvutiprogrammi GeoGebra. Selle
konkursitöö tegemine vajas õpilastelt palju
kannatlikkust ja aega. Mõne õpilase töö oli
nii mahukas, et programm ei võimaldanud
seda korralikult viimistleda ning põnev töö
jäi õpilasel lõpetamata. Suurte pingutuste
tulemusena saadeti Peetri koolist võistlusele 13 õpilase tööd.
Paremini läks animakonkursil ja digiloovtööde konkursil.
Animakonkursile esitati 27 animafilmi
ning 10 parima töö hulka valiti ka kaks
Peetri kooli õpilaste tehtud filmi, mille
tegemisel kasutati erinevaid animatsioonitehnikaid. Ümarnukufilmina oli teostatud „Kool“, mille autorid on Lilian Källo ja
Karoliina Rantanen. Arvutianimatsiooni
kasutati filmis „Uued tuuled“, mille autor
on Sten Martin Kabrits, väikest abi selle
töö juures osutas Eliise Kask.
Digiloovtööde konkursile esitati 23
tööd. Finalistide hulgas oli Maria Lauri töö

„Kasvamine“ ja töö „Arglikud talvekollid“,
mille autorid on Helery Kuld, Renita Mäesaar, Carmel Uibopuu ja Janeli Toomet.
Nende töö keskendus sõprusele.
Kõikidel finalistidel tuli oma töö kohta
esitada põhjalik ettekanne, mis pidi selgitama valitud teema olulisust, kasutatud
tehnoloogiat, töö tegemise kõiki etappe ja
tagasisidet. Tööde kaitsmine ja autasustamine toimus HITSA Innovatsioonikeskuse
konverentsil „Pöördepunkt hariduses“.
Laste üllatus oli suur, kui selgus, et digiloovtööga „Arglikud talvekollid“ saavutati
II ja III kooliastme õpilaste hulgas III koht.
Signe Reidla
õpetaja

Peetri Kool

Anname teadushuvile võimaluse Peetri Koolis
Ühe riigi suurim varandus on inimesed.
Eriti kui see riik on väike nagu Eesti.
Ükski inimene ei tohi unarusse jääda ega
ükski anne kaduma minna. Kõik lapsed
peavad saama hariduse kaudu võimaluse
oma huvisid ja andeid maksimaalselt
arendada ja rakendada.
Eesti peab väikeriigina hakkama saama
ülemaailmses konkurentsis. Meie konkurentsivõime tõstmiseks on vaja rohkem
tipptasemel teadlasi ja insenere, aga ka
keerukaid tehnoloogiaid valdavaid töölisi
ja spetsialiste. Neid, kes suudavad välja
mõelda maailmatasemel teadusprojekte,
luua tehnoloogiafirmasid, pakkuda nutikaid tooteid ja teenuseid.
Riigile on tähtis kasvatada noori, kellel on mitte ainult head teadmised, aga ka
sügavam huvi ning sellest tulenev sisemine
soov valida karjäär teaduse või tehnoloogia
valdkonnas.
Globaalne maailm ja inforuum pakuvad noortele iga päev ahvatlevaid võimalusi ennast proovile panna, näidata ja …
kiiresti kuulsaks saada. Seevastu on matemaatika, füüsika, keemia või bioloogia
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õppimine koolis keeruline ja vähe motiveeriv. Tihti puudub ettekujutus sellestki, kus
ja millistes huvitavates ametites tegelikult
matemaatikat ja loodusteadusi vaja läheb,
sest teadlase või inseneri töö ei ole ühiskonnas kuigi nähtav. See on üks põhjustest,

Teadusringis Taibu

miks noortel on vähene huvi matemaatikat ja loodusteadusi õppida ning enamik
lääneriikidest tunneb puudust andekatest
noortest teadlastest ja inseneridest.
Rahvusvahelised TIMSS ja PISA
uuringud on näidanud Eesti 15-aastaste

Vaida põhikooli õpilased tegid
“Koolitantsus” head tulemused
19. aprillil lõppes „Koolitants 2014“ vabariiklik finaal. Eesti ühest suurimast noorteüritusest võttis osa 5800 tantsijat. Selles
võistluses särasid Vaida Põhikooli õpilased,
kelle saavutuseks jäi 7.–9. klasside showtantsu kategoorias 2.–3. koha jagamine.
Harjumaa eelvoor sai alguse jaanuaris
Viimsis, osales üle 30 trupi. Meie vallast
olid esindatud Vaida Põhikool ja Rae Huvialakool. Edasipääsu piirkondlikku vooru
kindlustas Vaida koolirühm Hoop-Side,
kellele anti üle ka eripreemia (juuste, energia, filigraansuse ja kogu terviklikkuse eest
tantsukavas). Kuna auhind anti vaid ühele
rühmale, siis võib öelda, et just meie kool
oli Harjumaa parim.
Kevadisel koolivaheajal Salme kultuurikeskuses toimunud poolfinaalis tuli rinda
pista Tallinna linnaga, kust olid eranditult väljas tuntud suured tantsustuudiod.
Hoop-Side ei lasknud end nimekatest konkurentidest heidutada, tantsijad esitasid
oma etteaste suurepäraselt ja seda kroonis
jõudmine Eesti finaali. Selgus tõsiasi, et
tegemist oli ainukese rühmaga Harjumaalt,
kes nii kaugele jõudis. Arvan, et see on ühe

väikese kooli jaoks saavutus, mida hinnata.
„Koolitantsu“ 2014. a lõppvoor toimus
Nokia kontserdimajas täissaali ees. Neli
tundi sisutihedaid kavasid koos efektse
ja viimistletud liikumisega oli nauditav
vaadata ja pakkus suure elamuse. Usun,
et kool on teinud ajalugu, sest kaks aastat
järjepanu oleme jõudnud finaali. Kui eelmisel aastal olime uustulnukad ja saime
lavakogemuse, siis seekord oli kindel siht
tulla parimaks. See, mis mõni aasta tagasi
tundus uskumatu – tantsida „Koolitantsu“
finaalvõistlustel –, on reaalsuseks saanud.
Ärevad hetked saabusid siis, kui hakati
võitjaid välja kuulutama. Võistlejaid hindas
kümneliikmeline žürii, mis koosnes lugupeetavatest ja kuulsatest tantsupedagoogidest. Kõigepealt nimetati kolm nominenti
ja nende seas oli Vaida kool! Rõõmul ei
olnud piire. Kas nüüd tuleb laureaaditiitel ehk esikoht? Seekord napsas siiski tiitli
napilt E.T.A tantsuga „Šalamalin“. Teist ja
kolmandat kohta jäid jagama Vaida kooli
rühm Hoop-Side tantsuga „Elli-Otid“ ja
Kuressaare rühm JJ Street kavaga „Formaat C“.

koolinoorte häid oskusi matemaatikas
ja loodusteadustes. Keskmiste tulemuste
järgi kuulume maailma ja Euroopa riikide
paremikku, kuid muretsemiseks annab
põhjust keeruliste ülesannetega toimetulevate noorte väike osakaal.

rahapuudus, juhendajate ja vahendite, traditsioonide ja väljundite, õppekavade ja
materjalide puudus, riikliku toe ja strateegia puudumine jne. Teadushuvihariduses
osalemine ei saa olla privileeg, vaid see
peab saama igale lapsele üheks võimalikuks valikuks.

Võtmesõnaks on huvi
Kuidas tekitada noortes huvi loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna vastu? Üheks võimaluseks on luua
tingimused teadushuvihariduses (LTT
valdkonna huvialaringides) osalemiseks.
Koolivälise tegevuse süsteem Eestis on
väga mitmekihiline. Enamikus koolides
ja valdade huvikeskustes on loodud tingimused osalemiseks kunsti-, tantsu-,
muusika-, spordi- või näiteringides. 2013.
aasta kevade seisuga on kõigist Eestis
tegutsevatest huvialaringidest loodus- ja
tehnikavaldkonna teemalisi vaid 7,16%.
LTT valdkonna osakaal kõigist huviringidest võiks olla vähemalt 25% ja seda mitte
teiste valdkondade vähendamise, vaid selle
valdkonna arendamise arvelt.
Ei ole ilmselt ühest põhjust, miks on
enamikus koolides teadushuvihariduses osalemise võimalused pea olematud.
Võib välja tuua mitmed tegurid, nagu

Teadusring Taibu rahuldab
uudishimu
Teadmiskeskus Collegium Eruditionis
on võtnud oma südameasjaks teadushuvihariduse edendamise. Kogu tegevus sai
alguse mõttest pakkuda algkooliõpilastele
võimalust teha lihtsamaid keemia- ja füüsikakatseid teadusringis Taibu. Lastel on
kustumatu uudishimu ja praktiliste tegevuste abil kinnistuvad uued teadmised ja
oskused palju kiiremini.
Teadmiskeskuse tegevus teaduse populariseerimisel on pälvinud Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Eesti Teaduste Akadeemia ja SA Eesti Teadusagentuur välja
antava tiitli „riiklikult tunnustatud teaduse
populariseerija“.
Alates käesoleva õppeaasta märtsikuust
alustas teadmiskeskus koostööd Peetri
Lasteaed-Põhikooliga, et pakkuda 3.–4.
klassi teadushuvilistele lastele võimalust
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Fantastilise edu taga oli kooli õpilaste
eesmärgipärane huvitegevus koos nende
ringijuhendaja Deisi Viimsega. 7.–9. klassi
tantsijatele hingab kuklasse algklasside
rühm Lola, kes sellel aastal „Koolitantsust“
eemale jäi mõne õpilase vanusepiirangu
tõttu. Kuid vaadates nende kava, olen veendunud, et ka nemad vääriksid esinemist
suurel laval ja järgmisi laureaaditiitleid.
Indrek Uuemaa
Vaida põhikooli direktor

Taga vasakult: Annete Kesküla, Emili Jürgens,
Jan-Kristen Volmerson, Anette Evisalu, Daniel
Leštšenko, Bretely Jäätma, Saskia Sõrmus, StefiMariell Harakka. Keskel Henry-Cennert Volmerson. Ees vasakult: Maarja-Liisa Pintman,
Reti Pauklin, Angelina Odintsova, Kerly Väinsar

osa saada põnevatest keemia- ja füüsikakatsetest. Tegevuse eesmärk on huvi tekitamine LTT valdkonna, teaduse ja teadlase elukutse vastu ning näidata noortele
huvilistele teadussaavutuste rakendusi
igapäevaelus. Tähtsal kohal on meeskonnatööoskuse arendamine praktiliste tegevuste kaudu. Töö toimub Peetri LasteaedPõhikooli uues loodusklassis kahes grupis
ja rõõm on tõdeda, et grupid on huvilistest
täitunud.
Selleks, et LTT valdkonna huvitegevus
lapsi köidaks, on vaja otsida uusi töövorme,
luua suhtlusvõimalusi ringide vahel, suurendada saavutatu nähtavust ühiskonnas.
Sellele peavad kaasa aitama nii riik, kohalikud omavalitsused, ettevõtjad kui ka akadeemilised eksperdid.
Loodetavasti tulevad järgmised „Rakett
69“ saate osalejad ja miks mitte Nobeli
preemia laureaadid just Peetri LasteaedPõhikoolist, sest neile on antud võimalus
osa saada teadushuviharidusest.
Teadmiskeskus Collegium Eruditionis
tänab kooli juhtkonda konstruktiivse ja
eesmärkidele orienteeritud koostöö eest
teadusringi käivitamisel.
Peeter Sipelgas
Teadmiskeskuse juht

mai 2014 • Rae Sõnumid

kogukonnaelu

14

kogukonnaelu

Foto Rae Sõnumid

Staažika abipolitseiniku Aavo Sireli silmad on näinud palju peretülisid ja nii mõneski
tormilises sündmustekeerises osaledes on käinud mehe peast läbi mõte, et kõige paremini aitaks siin „esimesed triibulised“.
Abipolitseinikuks olemine on Aavo
jaoks kõigest hobi, mis pakub vaheldust põhitööle. „Selleks aga sundis mind
1991. aasta augustis soov kaitsta ideaali,
mis koduste poolt sisse programmmeeritud,“ meenutab Aavo ja lisab, et enne kui
ta abipolitseiniku mundri selga sai, oli ta
aktiivne Kodukaitse liige.

Abipolitseiniku mitmekülgne
töö

Aavo Sirel abipolitseiniku rollis Jüri alevikus
„Olen pärast Tallinna Tehnikaülikooli töötanud ainult ühes ettevõttes peaenergeetikuna,“ tutvustab abipolitseinik Aavo Sirel
oma tööalast karjääri Mistra-Autex AS-is.

Laupäeva, 12. aprilli hommikul ärkab Aavo
juba aegsasti, et kella kaheksast hommikul
alustada 12-tunnist vahetust. Sel päeval
saab üheks peasündmuseks narkomaani
kinninabimine ning toimetamine kinnipidamisasutusse. Operatsiooni teostab ta
koos kutselise politseiniku Karmo Kaasikuga ja sel päeval läheb meestel kõik libedalt. Kõik päevad pole aga vennad ja raskeid valvekordi tuleb Aavol ette küll ja veel.
Aavo märgib, et peamiselt nädalavahetusi sisustav abipolitseiniku töö ulatub
tegevuse poolest seinast seina. „Olen turvanud NATO kohtumist, Õllesummerit,

valvanud laulupeoliste und, otsinud metsas
kadunuid, osalenud paraadidel. Tavapatrull osaleb liiklusjärelevalves, tulekahjude
juures, öörahu rikkumistes ja peretülides
korralekutsujana. Viimase puhul on vahel
tunne, et tahaks mõlemale osapoolele esimesed triibulised anda, et mõistus pähe
tuleks,“ räägib abipolitseinik.
Peretülid on Aavo silmis justkui kasvava trendiga. Vahel on nii, et tüli põhjus
on vägagi tühine ja kisa on rohkem kui
villa, aga politsei kutsutakse kohale. Mida
siis sellistega ikka teha, kehitab Aavo õlgu.
„Oleme jõudnud olukorrani, kus soovimatu külalise väljaajamiseks tuleb ka politsei kutsuda. Ehk minu kodu on minu kindlus, aga selle kaitseks pean ebameeldivuste
vältimiseks politsei kutsuma,“ arutleb Aavo
ja leiab, et kui trend jätkub, peab riik kuidagi paksemaks muutuma. Õhukeses riigis
nõuab olukorraga toimetulemine ka kodanikelt isiklikku panust. Eks abipolitseinikuks olemine aitab väheke kaasa kodanike
turvatunde suurendamisele.
Igatahes on see Aavo jaoks huvitav
töö ning mõistagi õpetlik. „Olen jõudnud
arusaamisele, et kiiruse ületamine on minu
jaoks ülikallis. Ja purjus peaga sõitmine
viib pankrotti.“
RS

Julge sekkuda ja panusta riigi turvalisusse
Me kõik tahame elada turvalises keskkonnas. Seda ei saa tagada ja pakkuda ainult
politsei, vaid see on aktiivne koostöö kõikide kogukonna liikmetega.
Meie tänane tegevus on suunatud erinevate meetmete abil kodanike hoiakute ja
mõttemallide muutmisele.
Kuidas saan mina sellesse panustada? Näiteks osaledes politseitegevuses
vabatahtlikuna.
Vabatahtlik tegevus pälvib ühiskonnas üha enam kõlapinda ning aina rohkem vabatahtlikke on valmis tasu saamata panustama turvalise elukeskkonna
tagamisse.
On igati loomulik, et inimene tunneb
muret nii enda kui ka oma elukoha turvalisuse pärast ning siinkohal on politsei ja
kogukonna omavaheline koostöö äärmiselt
oluline. Just vabatahtlike tegevuse parendamine on ka üks politsei prioriteetidest.
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Ida-Harju politseijaoskonnas on hetkel
37 aktiivset abipolitseinikku, kuid kindlasti
ootame uusi abipolitseinike kandidaate, et
saaksime kogukonna liikmeid veelgi rohkem kaasata turvalisema elukeskkonna
tagamisse.
Ootame oma toredasse meeskonda
positiivse ellusuhtumisega ja entusiastlikke
vabatahtlikke.
Pakume abipolitseinikele erinevaid
ühis- ning kogupereüritusi, kus vahetada
muljeid ja kogemusi ning seeläbi tihendada
suhtlust samasuguseid väärtusi oluliseks
pidavate inimestega.
Abipolitseinikuks sobiv kandidaat on
vähemalt 18-aastane keskharidusega Eesti
kodanik, kes on kriminaalkorras karistamata. Samuti peab abipolitseinikuks soovija läbima tervisekontrolli.
Pärast dokumentide esitamist on
abipolitseinikuks soovijal vajalik läbida

abipolitseiniku esmane väljaõpe, mis kestab 40 tundi. Loengud toimuvad tööpäeva
õhtutel 3–4 tunni kaupa.
Selle käigus tutvustatakse politseitöös osalemiseks esmavajalikke teadmisi.
Pärast esmase väljaõppe läbimist on abipolitseinikul soovi korral võimalik läbida ka
iseseisva pädevuse väljaõpe.
Rohkem informatsiooni leiab politsei kodulehelt http://www.politsei.ee/et/
organisatsioon/abipolitseinik/.
Kes soovib kogukonna turvalisusesse
reaalset panust anda, võib julgelt ühendust
võtta Ida-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühmajuhi Katrin Link’iga telefonil
612 4660 või e-posti teel aadressil katrin.
link@politsei.ee või margo.vaina@politsei.ee.
Võite pöörduda ka oma piirkonnapolitseiniku poole.
Margo Väina, politseileitnant

Kirjandusklubi tutvustab loojaid ning annab
ainest elu üle mõtlemiseks
Foto Jüri Raamatukogu

Abipolitseinik: Osa peretülidest võiks lahendada
„esimesed triibulised“

Marek Tihhonov oma loomingust
rääkimas
Jüri Raamatukogus toimus 2. aprillil järjekordne kirjandusklubi üritus. Külalistele tutvustas oma luulekogu „Lullad on
sees“ Marek Tihhonov, noorsooromaanide autor Kristel Kriisa rääkis endast ja
oma raamatutest „Neetud“ ning „Piinatud
hinged“.
Pikka aega Rae vallas elanud Marek
Tihhonov on justkui hunt Kriimsilm, kes

mitme ameti peal on hakkaja mees olnud –
harjutanud kätt sõjaväes meedikuna ja
tegelenud raadiotööga. Praegu teenib ta
leiba Eesti Autorite Ühingus, annab Zelluloosi Spordiklubis zumbatrenne ning vabal
ajal tegeleb muu hulgas luuletuste kirjutamisega. Mareki luuletused on rõõmsameelsed ja väikese huumorinoodiga ning nende
seast võib leida nii armastusest kõnelevaid,
elu üle arutlevaid kui ka maailmanähtusi
lahti mõtestavaid luuletusi.
Kristel Kriisa on pärit Raplamaalt.
Pärast ülikooliõpinguid asus ta tööle Jüri
Gümnaasiumi inglise keele õpetajana, kus
töötab nüüdki. Abielus, kahe lapse ema
on kirjutanud kaks tunnustatud noorteromaani – „Neetud“ ja „Piinatud hinged“.
Samuti meeldib Kristelile vahetevahel
luuletada. Seekord keskenduti siiski tema
proosakirjandusele. Romaanivõistlusel
tunnustatud romaani „Neetud“ jaoks sai
kirjanik inspiratsiooni oma kooliajast.
Teemaks mõistagi noorte armastus, koolikaaslaste omavahelised suhted. Peategelaste Mirdi ja Ronani suhe ei jäta kedagi
külmaks, ilmekad tegelaskujud ning
nende keerukas hingemaailm pakuvad

lugemisrõõmu igas vanuses kirjandushuvilisele. „Piinatud hinged“ on müstilisem
ja jutustab kahe õe omavahelistest suhetest, läbisaamisest vanemate ja koolikaaslastega ning muidugi ka kõikehaaravast
armastusest. Jutustuses leidub ka draamat
ja üleloomulikke jõude ning Jüri elanikud
võivad leida teosest vihjeid oma kodukoha
ümbrusele, nii et põnevust ja üllatusmomente jätkub siingi. Raamatuid kirjutades
meeldib Kristelile muusikat kuulata. Sel
viisil tööd tehes saab oma loomingusse
paremini sisse elada ja lauludest inspiratsiooni ammutada. Vahel juhtub ka nii, et
mõni laul jääb korduvalt mängima ja meeleolu looma kuni peatüki lõpetamiseni.
Samuti rääkis kirjanik oma raamatute
kirjastamisprotsessist.
Seekordne kirjandusklubi pakkus rohkelt elamusi. Üritusel oli külastajaid „seinast seina“ – väikelastest vanemaealisteni –
ja kõik soovijad said tee- või kohvitassi taga
ettekandeid nautida, esinejatele küsimusi
esitada, oma raamatusse autogrammi
paluda ja kirjanikega pilti teha.
Anneli Erik
Jüri Raamatukogu

Soodevahe külas pandi punkt
taliujumise hooajale
Eestis populaarsust koguv talisuplus ja
-ujumine lõpetati Rae valla põhjapoolsemas külas Soodevahes meeleoluka peoga.
Külavanem Jaanus Tõnissoni sõnul oli ujujaid kokku viiest klubist.
Soodevahes ootas ujujaid ees 12-kraadine vesi ja see ei kvalifitseeru enam
taliujumiseks vajalike kraadide alla. Tallinna taliujumiskeskust esindava Hannes
Viherpuu sõnul toimub taliujumine ikka
0–5-kraadises vees.
Kuna külma vett enam võtta polnud,
toimus hooaja lõpupidu n-ö meelelahutuslikus formaadis koos sauna, kevadise tiigivee, grillipeo ja tantsuõhtuga. Nüüd, kui ees
seismas taas aasta soojem aeg, saavad ujujad vaid sportlikku vormi ja vastupidavust
treenida, et järgmisel hooajal jätkuvalt Eesti
lippu rahvusvahelisel tasandil kõrgel hoida.
Kuid lipp lehvibki kõrgel tasemel.
Viimsi veeklubi taliujuja ja kahekordne
D-klassi maailmameister Henri Kaarma
kõneles, et tema pikim distants on 2,4
kilomeetrit umbes 0-kraadises vees. Kuidas mees nii kaua suudab külmas vees

Hooaja lõpupeol 26. aprillil osales mitukümmend taliujujat ja -suplejat
kehasoojust hoida, sellele küsimusele on
sportlasel lihtne ja loogiline vastus: tuleb
end liigutada.
Võib arvata, et Kaarma tulemusele ei
suudeta maailmas naljalt vastu panna, aga
eestlaste hulgas sirgub Kaarmale tõsiseid
vastaseid. Taliujujate endi hinnangul on
eestlaste hulgas südame ja pühendumisega
tegijaid ning tulemused lähevad taliujumises järjest paremaks.
Soomes polaarjoonelähises Rovaniemis peetud IX taliujumise MM-ilt tõid

Eesti taliujujad seljataha jäänud hooajal
14 individuaalset ja 4 teatevõistkonna
maailmameistritiitlit. Lisaks kuldmedalitele võideti individuaalselt 10 hõbe- ja 13
pronksmedalit. Maailmameistrivõistlustel osales 35 eestlast, neist 11 naist. Võib
öelda, et eestlased saabusid Rovaniemist
koju tagasi kotitäie medalitega.
Soodevahe külavanem Jaanus Tõnisson
julgustab ka Rae valla inimesi proovima
karge vee mõnusid. Soodevahes on selleks
võimalused olemas.
RS
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Koduloouurija näitas, kui paks
on Rae valla kultuurikiht
aegadel. Pisut põhjalikumalt oli fookuses
nõukogude ajastu, mil ekskursiooni peakangelane, tänaseks meie hulgast lahkunud
Oskar Raudmets oli viljakas tegutsemiseas. Selle esituse teeb Malsroosi kolleeg
Sirje Kuurberg, kes on aastaid õpetajatöö
kõrvalt koduloouurimisega tegelenud.
Ligi 40 ekskursanti kuulavad põlise
eesti keele õpetaja Kuurbergi lugusid sellest, kuidas viiekümnendate alguses Sommerlingi kolhoosikeskuse tarbeks hooneid
ehitati ja rabarbereid kasvatati. Ja rabarberipõld, kus tänasel päeval on kortermajad,
see laius ikka suurel alal.
Kui lood kuulatud, korraldas

Foto Rae Sõnumid

„Läheme nüüd kõik uuesti bussis välja,“
ütleb koduloouurijast ekskursioonijuht
Varje Malsroos just end Rae Kultuurikeskuse ees bussiistmetele mugavasti sisse
seadnud ekskursantidele, kel meeled ärevad eesseisvast kolmest tunnist, mil toimub bussi- ja jalgsiretk 100 aastat tagasi
sündinud koduloouurija Oskar Raudmetsa
radadel.
Malsroosi korraldus paneb küll
ohkama, aga ju on tal mõjuv põhjus või
midagi olulist pakkuda. Ja kevadisel päikselisel laupäeva ennelõunal laotataksegi ligi
40 ekskursandi ette lugude sari Jüri väljanägemisest ja elukorraldusest erinevatel

Sarapiku talu maal asuv suure lohuga ohvrikivi on nagu kauss, kust vesi iialgi ära ei kao.
Isegi siis, kui on olnud põuaperiood.

Jürist, praeguse kiriku ja Pargi tänava tiigi juurest, on leitud Eesti esimene teadaolev
rauasulatusahi ja 1978. aastal püstitati sinna mälestusmärk. Pildil ajaloolane Ain Lavi
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ekskursioonijuht Malsroos rahva bussi
tagasi ja härra bussijuht võis masinale
hääled sisse panna ning Raudmetsa
radadele sõidutada. Oli ju Raudmets
see mees, kelle leiud on ka ajalooalaseid
teadmisi laiendanud.
Esmalt peatus buss 13. sajandil kõige
suurema elanikkonnaga külas Vaskjala kihelkonnas, tänapäeval kannab
küla Lehmja nime. Kui arheoloogid ligi
17 000 m2 maad kaevasid, avastati sealt 11
rehielamu põhja, lautade, küünide ja kolme
kaevu jäänused. Külale iseloomulikud fragmendid on säilitatud ja vaatamiseks eksponeeritud, kuigi suure Pildiküla liiklussõlme
juures jäävad need möödasõitjale tavaliselt
märkamatuks.
Kaugemasse aega tagasi aitas rännata
peatus Vana-Tartu maantee Assaku viadukti juures asuva 405 lohuga nõiakivi
juures. Kivi kõrval seisval Assaku nõiakivi sildil on dateering I aastatuhat e.m.a.
Kuid arvestades, et Assaku naaberasumist
Lehmja piirkonnast olevat koduloouurija
Oskar Raudmets 1972. aastal leidnud
kivikirve, mis on dateeritud III aastatuhandesse e.m.a, võib oletada, et ka Assaku
nõiakivi ümber võidi rituaale korraldada
palju varem.
Ajaloolasest teejuht Ain Lavi jutustas, et üks nõiakivi rituaalidest puudutas
naisi, kel oli probleeme viljakusega. Kui
naine lasi kivi peal liugu, siis olevat viljatus justkui minema pühitud. Tähelepanelike kuulajate hulgas leiduski naine, kes
märkas kivil kohta, kus nagu sisse nühitud
liulaskmise jälg. Eks ajaloolastel oli selle
peale öelda vaid kuldsed sõnad: „Ei kinnita
ega lükka ümber.“ Oleks ju tore, kui keegi
kunagi liulaskmisest abi on saanud.
Nõiakivide ja ohvrikivide poolest ei
ole Rae valla territoorium vaene. Lohkudega kive on valla piires teada üle saja.
Üks ohvrikividest, mis täna asub Sarapiku
talu territooriumil, pakkus avastusrõõmu
ka ajaloolasest Ain Lavile endale. Sarapiku talu peremees Viktor Jaave rääkis,
et selles lohus on alailma vesi sees, isegi
siis kui on olnud pikk põuaperiood. Kust
see vesi lohku saab ja miks see sealt ära ei
kuiva, sellele küsimusele ekskursantide ja
teejuhtide hulgas vastajaid ei leidunud.
Tunduvalt lihtsam on mõistagi rääkida
asjadest, mis reaalselt on toimunud ja faktiliselt üles kirjutatud. Üks nendest asjadest on paik, kus on leitud soo-rauamaaki.
Ühed Eesti tõenäoliselt vanemad
rauasulatuskohad asuvad Rae raba ääres ja

Rae Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi

avatava
VÕSUKESE LASTEAIA

direktori
vaba ametikoha täitmiseks
Pildiküla liiklussõlme juures asub vaatamiseks Lehmja muinasala, kust on avastatud 11
rehielamu põhja, lautasid, küüne ja kolme kaevu jäänused
Jüri asula lähedal, kus on rauda toodetud
juba 1. ja 2. sajandil, varasel rauaajal. Jürist,
praeguse kiriku ja Pargi tänava tiigi juurest,
on leitud Eesti esimene teadaolev rauasulatusahi ja 1978. aastal püstitati sinna mälestusmärk. Arvatakse, et inimesi meelitaski
siiamaile elama soo-rauamaak, hõlpsasti
haritav muld ja veekogud.
Rauasulatusahjule pühendatud mälestusmärgi juurest ligi paarsada meetrit
eemal, kuhu Sirje Kuurberg ajaloohuvilised
viis, sai näha veel ka teist mälestusmärki.
Jüri kiriku juures seisev märk on pühendatud pastor Anton Thor Hellele, kes oli
üks tegusmaid inimesi piibli tõlkimisel
eesti keelde.
Järgmine ja ühtlasi viimane peatus tuli
aga kauni looduse rüpes asuvas Rae vanas
koolimajas Vaskjala külas ning seal võttis
ekskursioonijuht Varje Malsroos lõpetuseks ohjad taas enda kätte. Vanas koolimajas said ekskursandid ülevaate sellest,
kuidas siinmail rahvale haridust on antud.
Ja kui keegi ekskursantidest lootis pärast
kolme infotihedat tundi kergemini pääseda, siis ilmselt pidi ta pettuma.
RS

Miks korraldab Rae
Kultuurikeskus igal
kevadel vallaga tutvumise
ekskursioone?
Selle traditsiooni algatas Jüri Raamatukogu eesotsas tolleaegse juhi Anne
Kelnikuga aastal 2000. Juba teisel vallaekskursiooni toimumise aastal ehk
2001 muutus ettevõtmine ülevallaliseks
sündmuseks ja Rae valla ekskursiooni
korraldamine läks Rae Kultuurikeskuse
kätte.
Ekskursioonide eesmärk on tutvustada Rae valla vaatamisväärsusi, loodusja ajalooobjekte. Rae valda on asunud
elama palju uusi inimesi Eestimaa teistest paikadest, nende hulgas on palju
neid, keda huvitab Rae valla ajalugu.
Sel korral oli ekskursioon pühendatud Rae vallas elanud kodu-uurijale ja
harrastusarheoloogile Oskar Raudmetsale ning tema muinasleidudele.
Doris Jürgens
Rae Kultuurikeskuse projektijuht

Memme-Taadi klubi tegemistest
aprillis
Aprill on tuntud naljakuu ja mis võiks veel
paremini kokku sobida kui nali ja naer.
Küllap sellest lähtudes oli kõige sobivam
teema seekord just naeruteraapia. Eriti
vanemas eas ei ole valjusti naermine sugugi
igapäevane tegevus ja isegi oskus. Külla
kutsutud naerujuhendaja Helje Kasearu
on oma teadmised ammutanud koguni

kahelt reisilt Indiasse. Kohale tulnud 40
eakat moodustasid Jüri Raamatukogus
„naeruringi”.
Nagu klubiüritustel tavaks, õnnitleti
Jäära tähtkujus sündinuid ja turgutati
vaimu kohvi- või teetassi taga. Maikuu
klubiüritus toimus 4. mail.
Tiiu Võsu

Tööülesanded:
• 2014 detsembris avata lasteaia
käivitamine ja juhtimine;
• Uue lasteaia meeskonna
komplekteerimine.
Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus;
• pedagoogilised
juhtimiskompetentsid;
• koostöövõime ja
suhtlemisoskus;
• avatus ja uuendusmeelsus.
Omalt poolt pakume:
• kaasaegset ja loovat
töökeskkonda;
• võimalust luua omanäoline lasteaed ja luua uus
meeskond;
• enesearendamise võimalusi.
Kandidaatidel palume esitada
järgmised dokumendid:
• avaldus;
• elulookirjeldus;
• motivatsioonikiri;
• nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad;
• tegevuskava Võsukese Lasteaia
juhina.
Tööle asumise aeg: 1. juuli 2014.
Kandideerijatel palume esitada
nõutavad dokumendid 25. maiks
2014. a Rae vallavalitsusele aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301
või e-posti aadressil info@rae.ee.
Lisainformatsioon
telefonil 605 6753
Marju Randlepp
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Minna Marie Truus koos lauluõpetajast ema
Kätlin Truusaga Rae kultuurikeskuses toimunud
lauluvõistlusel

Kool/ lasteaed

Lauluõpetaja nimi

Peetri Lasteaed
Mamma Mia Laulustuudio
Peetri Lasteaed

Kätrlin Truus
Kätlin Truus
Kadri Selke

Mamma Mia Laulustuudio
Taaramäe LA
LA Tõruke
Vaida LA Pillerpall
LA Tõruke
LA Tõruke

Kätlin Truus
Kristi Toomra
Taimi Soomaa
Siiri Villido
Taimi Soomaa
Taimi Soomaa

Mamma Mia Laulustuudio
Peetri Lasteaed
Peetri Lasteaed

Kätlin Truus
Kadri Selke
Kadri Selke

Mamma Mia Laulustuudio
Mamma Mia Laulustuudio
Mamma Mia Laulustuudio

Kätlin Truus
Kätlin Truus
Kätlin Truus

Peetri Lasteaed-Põhikool
Jüri Gümnaasium
Tallinna 21. Kool
Peetri Kool

Meryt Pastak
Rutt Ridbeck
Rauno Mikser
Rauno Mikser

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool

Hairi Laurand
Rutt Ridbeck
Külli Ovir

Jüri Gümnaasium
Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool
Rae Huvialakool

Rutt Ridbeck
Rutt Ridbeck
Külli Ovir
Külli Ovir

Rae Huvialakool
Rae Huvialakool
Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool

Külli Ovir
Külli Ovir
Pille Pedak
Külli Ovir

Lagedi Kool
Lagedi Kool

Silja Tammeleht
Silja Tammeleht

Rae Huvialakool
Rae Huvialakool

Maris Aljaste
Külli Ovir

Rae valla laste ja noorte lauluvõistluse “Rae valla laululaps 2014” võitjad

Konkurss „Kaunis Kodu 2014“
Kandidaate võib konkursile esitada iga
vallakodanik, teatades sellest kirjalikult
e-posti teel: birgit.parmas@rae.ee või suuliselt (tel 605 6745) Rae Vallavalitsusse. Juhul
kui konkursile esitatakse majapidamine,
mille omanik või haldaja on keegi teine,
on sobilik konkursile esitavat plaanist teavitada. Kandidaatide esitamisel ootame
aktiivsust eriti külavanematelt.
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Kandidaatide konkursile esitamise
viimane tähtaeg on 10. juuni 2014. a.
Samal kuul teostab komisjon objektide
ülevaatuse.
Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad

Hindamiskriteeriumid on järgmised:
• objekti välishooldus, sobivus
maastikku
• haljastus (lilled, hekid, puud jne)
• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)
• üldmulje
Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Vaata lisa www.rae.ee.

12. aprillil toimus pärast kaheaastast vaheaega järjekordne autoorienteerumisvõistlus Rae valla rändkarikale. Võistlejatel tuli
läbida 114 km pikkune rada Rae, Jõelähtme
ja Raasiku valla teedel.
Raja läbimisel tuli näidata erinevaid
oskusi – sõita lõike etteantud kiirusel, näidata oma oskusi auto juhtimisel vigursõidurajal, leida piltide järgi üles võistlusrajaäärseid objekte (fotopunkte) ning teada
nende ajalugu. Kokku startis võistlusrajale
16 kaheliikmelist võistkonda. Võistlus oli
lülitatud näidisalana ka Rae valla 2014.
aasta mängude kavva.
Ajakontrollpunktide (AKP) leidmisel,
kus oli võistlusekipaažile ette antud ainult
vastava lõigu keskmine kiirus, ei suutnud
ükski võistkond läbida võistlusrada puhtalt, st et AKP-desse ei jõutud täpselt etteantud minutis.
Täpsuslõikudes, kus võistkonnal tuli
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Koht Ees- ja perenimi
3–4-aastased tüdrukud
1
Minna Marie Truus
2
Adele Hani
3
Emma Mägi
5–6-aastased tüdrukud
1
Simona Saar
2
Kadi Toomra
3
Anette Pehap
ERI Emma Raudkepp
ERI Heidi Kuld
ERI Mathias Paimets
5–6-aastased poisid
1
Märten Võitra
2
Gert Kurepalu
3
Johann Sepp
7–9-aastased tüdrukud
1
Reti Truupõld
2
Emma Juhansoo
3
Anna Liisa Ajaots
7–9-aastased poisid
1
Oliver Lips
2
Kaur Kajar Kalmer
3
Rauno Mikser
ERI Risto Mikser
10–12-aastased tüdrukud
1
Mariann Kalinina
2
Mariliis Kalinina
3
Berit Hallik
10–12-aastased poisid
1
Tristan Pugi
2
Markus Mõttus
3
Jass Johannes Leis
ERI Mikk Lainevool
13–15-aastased tüdrukud
1
Meriliis Saar
2
Carmen Lepik
3
Emili Jürgens
ERI Kristi Kajasalu
13–15-aastased poisid
1
Gert Oolmann
2
Denis Grintśuk
16–18-aastased tüdrukud
1
Raili Ots
2
Kristin Sõber

teelõik läbida etteantud kiirusega ja lõigu
läbimisel võis eksida ainult KAHE sekundiga, oli pikemal distantsil kõigil raskusi
täpse kiiruse hoidmisega. Kusjuures lõigul oli tegemist kahe erineva teekattega –
asfaldi ja kruusakattega.
Huvitavamatest fotopunktidest võiks
mainida Vaida vana meiereid, imperaator
Peeter Suure merekindluse roodu- ja positsioonivarjendit Rae külas ning Maardu
mõisa omanikule (aastatel 1729–1743)
Herman Jensen Bohnile pühendatud
mälestusmärki, kus on öeldud, et eelmainitud mõisaomanik oli seotud ka Jüri kirikuga – tema oli 1739. aastal esimese eestikeelse piibli väljaandmise rahastaja.
Võistluse võitsid Rae valla elanikud
Rait Vakrõõm ja Ott Kuurberg. Neile
järgnesid Patika küla võistkond Heiko Eessalu ja Marek Mihhailenko ning Suursoo
küla võistkond Taivo Laherand ja Anneli

Peetri Tuulik tahab hakata
kultuurielu edendama

Vaida tiimi võistlusauto
Kardin. Rae valla 2014. aasta mängude
arvestuses olid kolmandad Tiim Vaida
esindajad Urmas Kütt ja Janno Volmerson.
Fotopunktide leidmisel ja nende kohta
esitatud küsimustele vastamisel olid parimad Rae Kossu võistkond Rain ja Anneli
Vellerinnad. Järgnesid Tiim Vaida võistkond Urmas Kütt ja Janno Volmerson
ning Patika küla võistkond Heiko Eessalu
ja Marek Mihhailenko.
Võitjate autasustamine toimus 23.
aprillil.
Vello Kaldmäe
Võistluse peakohtunik

Aprilli alguses toimus Peetri Tuuliku restoranis esimene teatriõhtu, millest loodetakse kujundada traditsioon. „Juhtusin
umbes aasta tagasi nägema Indrek Taalmaa
etendust „Teatrikokk“ ühes Pärnu lounge’is
ja tuli ka endale seesama idee,“ rääkis tuulikus teatriõhtu korraldanud Kahro Ints.
Selline väiksema publiku ees esinemine annab Kahro Intsi arvates näitlejale
hea võimaluse suhelda kogu publikuga.

Tulevikus tuleb veel monoetendusi, standup ja lasteetendusi. Mais on Peetri Tuulikus
etendumas „Teatrikokk“. Etendust vaadates
saavad külalised nautida tasuta šampanjat
ja snäkke.
„Kui me suudame endale siia õuele
organiseerida välilava, siis ei näe mingit
probleemi, miks ei võiks seda lava kasutada
kohalikud etlejad, et esitada oma selgeksõpitud kavasid,“ rääkis Ints.
RS

Indrek Taalmaa sai tugeva aplausi Kiviräha näidendi „Sinised kilesussid jalas“
esituse eest

Pallihall sai
nurgakivi

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
laiendusele.
RS

9. mail sai Jürisse Rae spordikeskuse laiendusena ehitatav pallihall nurgakivi.
Novembris on valmimas vähemalt
600 pealtvaatajale mõeldud ligikaudu
1400-ruutmeetrine hall koos lisaruumidega.
“Tulevane pallihall pakub häid tingimusi nii korvpalluritele, võrkpalluritele kui
ka saalijalgpalli ja saalihoki harrastajatele,”
ütles vallavanem Mart Võrklaev.
Pallihalli hoone projekteerimine lõppes märtsi alguses ja sama kuu lõpus
alustati ehitustegevusega. Projekteerimise

Tulevases pallihallis saab olema ka kardiotreeningute plokk ja aeroobikasaal. Pikemalt
saab hoone ruumide kasutusest lugeda Rae Sõnumite aprillinumbrist.
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Aprillis toimunud Rae valla lauluvõistlusel osalesid
lapsed ja noored vanuses 3–18 aastat, kelle hulgast
valis žürii välja kümme kõige paremat lauljat oma
vanusekategoorias.
Kõige noorem ja tublim esineja oli 3-aastane Minna
Marie Truus Peetri Lasteaiast ja kõige vanem 18-aastane Raili Ots Rae Huvialakoolist.
Maakondlikul lauluvõistlusel „Harjumaa laululaps
2014“ esines 3–4-aastaste kategoorias tublilt Adele
Hani, kes saavutas II koha. 5–6-aastaste vanusekategoorias hinnati Simona Saar III koha vääriliseks,
Oliver Lips saavutas 7–9-aastaste kategoorias II koha
ja 16–18-aastaste lauljate hulgas tuli Kristin Sõber III
kohale.
ETV eripreemia anti maakondlikul võistlusel Kadi
Toomrale.
Rae Kultuurikeskus tänab sponsor AS Kalevit, kelle
maiustustega Rae valla laululapsi premeeriti.
Vaata kõiki tublisid valla laulapsi juuresolevast
tabelist.

Autoorienteerumine tõi
võistlusradadele 16 meeskonda
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Selgusid Rae valla parimad laululapsed
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Kui paljud teavad, mis on munade kullerdamine? Ütlen ausalt, kui mina sellest
esimest korda kuulsin, pidin interneti lahti
lööma ja veidi uurimistööd tegema. Hiljem
sain teada, et ma ei olnud ainus, kes sellest
lihavõttemängust kuulnud ei olnud. Leidus
veel täiskasvanuid, rääkimata lastest, kellele
see oli tore avastus.
Selgus, et tegu on ühe vana vahva
munadepühaaegse mänguga. Mängu
eesmärk on endale võita kaaslaste mune.

Selleks laotati põrandale või voodile riie,
ühte otsa hunnikusse padjad, mille otsast
hakati kordamööda mune alla veeretama.
Mune võib alla veeretada ka mööda spetsiaalset puidust renni. Kes sai oma munaga
eelnevalt veeretatule pihta, sai selle endale.
Veeretamise käigus loeti salmikesi,
näiteks:
Veere, veere, munakene.
Kas saad kokku kenakene?

Jüripäeval mängiti taas Rae valla mänge

12. aprillil toimus Lagedi keskusehoones munadepühadele pühendatud üritus.
Lagedi alevikuvanem ja raamatukogu
direktor Tea Sõlg tutvustas lihavõttepühade tavasid ja mänge, näha ja proovida sai
munade värvimist sibulakoorte ja riisiga.
Samuti oli varutud erinevaid tänapäevaseid värve ning kõik said oma kaasa võetud
munad just nii kirevaks värvida, kui soov
oli. Ürituse lõpuks võis näha õnnelikke
väikesi poisse ja tüdrukuid oma värviliste
munadega koju minemas.
Kõige põnevam oli ürituse juures muidugi eespool mainitud kullerdamise võistlus. Mängu tarbeks oli varutud korvitäis
roosaks ja oranžiks värvitud mune, valmis
seatud vaip, padjad ning umbes 50-aastase
ajalooga munade veeretamise renn. Lapsed
valisid omale muna ning jäid järjekorras
ootama. Tore oli vaadata põnevil nägudega
väiksemaid ja suuremaid võistlejaid. Osavamad võitsid endale kaks või isegi kolm
muna, kuid päris ilma ei jäänud munast
keegi! Laiali said jagatud ka sibulakoortega
üheskoos värvitud munad.
Oli tore sissejuhatus saabuvatele
pühadele!
Anneliis Salumäe
Lagedilt

Lionsid rahastavad Sven-Allan
Sagrisele mälestuspingi rajamist
Lagedi kogukond tuli välja ideega paigaldada Lagedile nimeline pink kauaaegsele
Lagedi koolijuhile Sven-Allan Sagrisele.
Põhjuse annab sellise mälestuspingi paigaldamiseks hr Sagrise tuntus haridustegelasena, aga samuti aktiivse ühiskonnategelasena laiemalt. Lisaks sellele, et Sven-Allan
Sagrist on tunnustatud tema tegevuse eest
erinevate tunnustustega alates Valgetähe
ordeni V järgust ja lõpetades Rae valla
aukodaniku nimetusega, möödub käesoleval aastal 50 aastat päevast, mil Sven-Allan
Sagrisest sai Lagedi kooli direktor. Direktorina töötas ta 26 järgnevat aastat.
Sven-Allan Sagris osales aktiivselt erinevates ühiskondlikes tegemistes, nii pole
midagi imestada, et just tema oli Harjumaa
Lions-liikumise sünni juures. Ta oli Harjumaa vanima Lions klubi LC Harju I asutaja ja esimene president. See klubi tegutseb tänaseni ja kuigi tema liikmeskonda
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kuuluvad erinevate elualade esindajad
üle terve Harjumaa, on klubi viimasel ajal
keskendunud tegevusele Rae vallas. Aastate
jooksul on meie klubi aidanud mitmeid
raskustes peresid, aga mitte ainult. Viimane
konkreetne projekt tõi meie klubi kaudu
Assaku lasteaia hoovile väikese abihoone
vajaliku inventari hoidmiseks. Samuti on
klubi oma tegevusega tõstnud esile inimesi, kes väärivad tunnustust. Hea näide
oli Riina Noore austamine Rae valla aasta
kodaniku tiitliga 2012. aastal.
Kuivõrd Sven-Allan Sagris on olnud
oluline tegija nii Rae vallas kui ka Harjumaal, siis on kohaliku kogukonna algatus
meie klubi liikmete arvates järgimist väärt
ja nii otsustasime oma 17.04.2014 koosolekul toetada pingi panemise ideed. Meie
toetus väljendub kindlasti ka rahaliselt ja
konkreetselt otsustati, et see on kuni 50%
pingi maksumusest. Kutsume ühinema

toetusega kõiki inimesi, kellele on oluline
oma kodukoha ajalugu ja selle talletamine
erinevatel viisidel. Lions klubi LC Harju
I toetab ka ideed, et selliseid mälupinke
võiks traditsiooniliselt paigaldama hakata
kõikidesse Rae valla küladesse, sest on ju
igal paigal oma tegijad, kelle mälestus väärib talletamist erinevatel viisidel.
Kordame siinkohal Lagedi kogukonna üleskutset: „Kõik, kellele meeldib idee Sven-Allan Sagrise mälestuseks
pingi paigaldamine 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.“
Raivo Uukkivi
LC Harju I asepresident

Rae vallas tegutsevate ettevõtete, klubide ja
elanike võistkondadest koosnev võistluslik-meelelahutuslik sari jõudis jüripäeval
teise hooaja kuuenda etapini ning parima
tulemuse tegi sel korral teatejooksus Jüri
Gümnaasium, kuulijännis Rannahunt/
Peetri. Kuulijänni meeskonnavõistluse, kus
iga eksimus võis maksta mitu kohta üldises
pingereas, võitis Rannahunt/Peetri Karla
küla ja Jüri Gümnaasiumi ees. Jüripäeva
ülimalt haaravates teatejooksudes saavutas
esikoha Jüri Gümnaasium Tiim Vaida ja
Rannahunt/Peetri ees.
Kokku osales kuuendal etapil 18
võistkonda, kuid kogu hooaja jooksul on
võtnud Rae valla mängudest osa 22 võistkonda. Enne viimast, 7. etappi, kus võistkonnad võtavad mõõtu mälumängus, on
nii tabeli alguses kui ka lõpus seisud väga
pingelised ning lõpliku paremuse panebki

Foto Siim Semiskar

Foto Anneliis Salumäe

Kullerdamine – uus vana unustatud mäng
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Rae valla mängude raames toimus jüripäeval kuulijänn
paika mälumäng. Mälumänguga samal
päeval, 16. mail, toimub ka Suuresta Golfikeskuses Rae valla mängude lõpetamine,
kus ühise kogukonnaõhtu raames võetakse

kokku Rae valla mängude 2. hooaeg ja nauditakse spordimelu.
Mikk Sarik
Rae Valla Spordikeskuse projektijuht

Foto Urmas Põldre
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Jüri Gümnaasium tõusis
TV 10 Olümpiastardis ettepoole
Tartus toimus 29. märtsil kolmas vabariiklik TV 10 Olümpiastarti etapp, kus Jüri
Gümnaasiumi väike kaheksaliikmeline
võistkond võistles väga tublilt, saavutades kolm kohta esikaheksas. Kokkuvõttes
tõusti kümnendale kohale, millega konkureeritakse lõppfinaali pääsemise nimel.
Vanemate poiste kõrgushüppes saavutas Randel Kaasik neljanda koha tulemusega 1.59 ja Morten Karja oli isikliku
rekordiga 1.56 seitsmes. Sama vanuseastme
poiste kuulitõukes saavutas Robert Vain
neljakilose kuuliga seitsmenda koha tulemusega 10.86 ja Gaspar Luik viieteistkümnenda koha tulemusega 10.12.

Vanemad tüdrukud hüppasid samuti
kõrgust ja tõukasid kuuli: Liisa Torsus
hüppas uueks isiklikuks rekordiks 1.36,
olles sellega vabariigis kahekümne viies,
Grete Eeriksoni tulemus oli 1.31, mis andis
kahekümne kaheksanda koha. Grete kuulitõuketulemuseks kolmekilose kuuliga oli
7.44 ja Aureelia Leegal 6.81.
Võistkonna noorim, Mihkel Kalinin,
hüppas kaugust 3.96, mis andis kahekümne
üheksanda koha, ja teivast 1.61.
Pärast kolme etappi on Jüri Gümnaasium kümnendal kohal ja konkurentsis võitlemaks pääsu eest 11.–12. juunil
Karksi-Nuias toimuvale finaaletapile.

Rae valla süstamees tegi
Võhandu maratonil hea
tulemuse
Võhandu süstamaratoni paremuselt kolmanda tulemuse tegi Rae valla mees Indrek Kermon, kes sõitis u 100 kilomeetrit
Võrust Tamula järvelt Räpina külje alla
Võõpsuni ajaga 09:25.11.
Võhandu maratonil startis tänavu 461
paatkonda, finišisse jõudis neist 389.

Võistluste maskott õnnitlemas Jüri Gümnaasiumi õpilast Randel Kaasikut, kes
saavutas elu parima koha TV 10 Olümpiastarti sarjas
Tänan kogu võistkonda suurepäraste
tulemuste eest ning lastevanemaid toetuse
eest!
Urmas Põldre
Jüri Gümnaasiumi Spordijuht

RAE VALLA LAHTISED
MV KERGEJÕUSTIKUS

Maratoni võitis Leedu ühesüstamees
Jonas Ragauskas, kel kulus distantsi läbimiseks aega 9:05.10.
Teisena lõpetas tšehh Jan Pazourek, kes
kaotas Ragauskasele ligi viie minutiga.

VAIDA PÕHIKOOLI
STAADIONIL
31. mail kell 12.00
Info:
www.raespordikeskus.ee

RS
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Jüripäeva teatejooksudel osales üle 300 õpilase
Jüripäeva teatejooksud on Jüri Gümnaasiumi nimiüritusena kavas juba selle
sünnist saati ning on osa traditsioonilisest klassidevahelisest kompleksarvestuse
võistlusest. Sel aastal osales üle 300 õpilase
kooli kõikidest vanuseastmetest.
Tänu kooli laienduse ehitustöödele oli
jooksutrassi muudetud ning ümber tammiku jooksmise asemel joosti kooli ümbruse spordirajal, mis oli väga hästi pealtvaatajatele jälgitav.
Eriti aktiivselt osalesid kuni seitsmendate klasside õpilased. Vanuseklassi võitjaks tulid 1.b, 2.b, 3.c, 4.b, 5.c, 7.e, 9.r ja
10.r klass. Parimat aega näitas ligi 2 km
jooksutrassil 9.r klass tulemusega 6.16,9.
Kolmandat korda võtsid omavahel

Foto Urmas Põldre
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Jüri Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Martti Pent kõige napimalt edestamas
10.r klassi ankrumeest Kristjan Luuri
mõõtu ka sõpruskoolid – Pae Gümnaasiumi gümnasistid ja õpetajad Jüri Gümnaasiumi gümnasistide ja õpetajatega.
Põnevaks kujunenud võistluse võitsid Jüri

Gümnaasiumi õpetajad väga napilt oma
kooli 10.r klassi ees.
Jüripäeva õhtul võistles Jüri Gümnaasiumi võistkond Rae valla mängude raames jüripäeva teatejooksudel Jüri kiriku
pargis, võitis võistkond koosseisus Karl
Sirak, Joseph Saliste, Tahvo Riso, Grete
Eerikson, Triin Usen ja õpetaja Martti
Pent. Samal päeval toimunud kuulijännis,
kus tuldi Rae valla mängude raames kolmandaks, osalesid Karl-Gustav Solman,
Erik-Sander Mätas, Karl Sirak ja õpetajad
Kristo Remmelgas, Sirli Kants ja Liina
Roop.
Suur tänu kõikidele võistlejatele ja
kaasaelajatele!
Urmas Põldre, JG spordijuht

Jüripäeva korvpalliturniiri võitis Rae valla
Makassari meeskond
jahilaskur
tegi Vilnuses
oma
tipptulemuse
Compact
Sportingus
12.–13. aprillil Vilnuses toimunud
FITASC maailmakarikaetapil tuli seenioride klassis viies koht Rae valla mehele
Margus Valgmale.

Korvpalliturniiri esikolmik

Jüripäeva ürituste raames toimusid spordivõistlused paljudel erinevatel aladel,
alates autoorienteerumisest, juudost kuni
kuulijännini välja. Traditsiooniline harrastajate jüripäeva-korvpalliturniir toimus 26. aprillil Peetri spordihoones. Pika

Rae Sõnumid • mai 2014

korvpallipäeva lõpuks selgus turniiri võitja
alles viimases mängus Kiili SK ja Makassari
vahel, võitjana väljus mängust kogu turniiri
“puhaste paberitega” läbinud Makassari
võistkond. Turniiril saavutas teise koha
Kiili SK, kolmanda Lasnahess, neljanda
KK Rae Koss/Hansaviimistlus ning viienda
koha Ei,Emotsioon/Kose KK.
Mikk Sarik
Rae Valla Spordikeskuse projektijuht

Vilniuse etapp tõi Margus Valgmale tema
karjääri ühe säravama tiitli Compact
Sportingus. FITASC maailmakarikaetapil pääses auhinnalisele kohale 6 paremat
ning 184 punkti kogunud Valgma tulemus
platseerus viiendaks.
„Tegemist oli Compact Sportingu harjutusega, kus osales ala harrastajate eliit
Baltikumist, Venemaalt ja üle Euroopa,“
kõneles Margus Valgma.
Eesti Jahispordiliidu koduleheküljel on
kirjas, et võistlusrajad olid väga mitmekesiste ja intensiivsete märkide lendudega
ning osalejaid oli kokku 98.
Jahilaskur Margus Valgma, kes esindas
võistlusel Rae Rahvaspordiklubi, teenib
igapäevast leiba talunikuna ning kuulub
Rae vallavolikogusse.
RS
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INGLISE KEELE KLUBI
TÄISKASVANUTELE
T
TÄI
S

Kuii Sul
K
S l on olnud kokkupuude inglise
keelega, kuid puudub keele praktiseerimise ja
kasutamise võimalus, siis ootame Sind meiega
liituma. Klubis vestleme vabas õhkkonnas
igapäevastel teemadel, muretsemata grammatikareeglite pärast. See ei ole traditsiooniline
keelekursus.
Koosviibimised toimuvad esmaspäeviti
Lagedi Põhikoolis 18.30–20.00 (kuni 2. juunini
2014).
Osavõtumaks: 5.- kord / kuutasu 16.Klubi juhendaja Svetlana Soosalu

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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Augustist alates on võimalus registreeruda
sügisel alustavatesse rühmadesse:
•
Inglise keele algõpe 4–7-aastastele
lastele (10–12 last)
•
Inglise keele jätkukursus 5–7-aastastele lastele (10–12 last)
•
Inglise keele klubi PÕHIKOOLIõpilastele (avatakse rühma täitumisel)
•
Vene keele klubi PÕHIKOOLIõpilastele (avatakse rühma täitumisel)
•
Inglise keele klubi täiskasvanutele
(6–10 osalejat)
•
Inglise keele ja/või vene keele järeleaitamistunnid põhikooliõpilastele

Tiptiptap OÜ tegeleb Harjumaal Jüri
alevikus mängu- ja spordiväljakute tootmise, müügi ja paigaldamisega. Otsime
oma töökasse kollektiivi

mänguvahendite valmistajat/
paigaldajat.
Kui oled töökas, täpne ja kohusetundlik ning omad soovitatavalt puidutöö- või ehitusalast töökogemust, siis
saada oma elulookirjeldus (CV) e-postiga aadressil: info@tiptiptap.ee
Omalt poolt pakume:
¤ töötulemustest sõltuvat konkurentsivõimelist töötasu
¤ vajaduse korral väljaõpet
¤ nüüdisaegseid töö- ja olmeruume
ning töövahendeid
¤ toetavat ja sõbralikku kollektiivi

SACHS MADASS 2 kW
on stiilne mopeed.
Järvekülas on pakkumisel
vesihalli värvi väga vähe
kasutatud mopeed.
Suured 16-tollised veljed.
Mootor 49 cm3,
4-taktiline,
4 käiku (manuaal).
Õhkjahutus. Starter
elektriline/löök.
Hind soodne! 500 eurot
Tel 504 8986

Täpsem info ja registreerumine: info@carmenta.ee või tel 5556 7657
MTÜ Carmenta
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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!
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TALLINNA VANGLA OOTAB OMA
MEESKONNAGA LIITUMA

VANGLAAMETNIKKU
Ametikoha põhieesmärgiks on tagada kinni
kinni
peetavate isikute järelevalve ja õiguskuulekale teele
suunamine. Töö toimub graafiku alusel (8 või 12h).
PAKUME SULLE:

W||WDVXHXURW
DDVWDVWYlOMD}SHWW||WDVXVlLOLWDPLVHJD
W||WDVXSlUDVWYlOMD}SHWHXURW
SlHYDSXKNXVW
KXYLWDYDWMDYlOMDNXWVHLGSDNNXYDWW||G
VRRGVDWPDMXWXVW6LVHNDLWVHDNDGHHPLDKLVHODPXV
OOTAME SIND KANDIDEERIMA, KUI

omad keskharidust
oled laitmatu taustaga
ROHGKHDVIVLOLVHVYRUPLV
oskad eesti keelt C1 tasemel

CV ja kandideerimisavaldus palume saata
märksõnaga “VANGLAAMETNIK” Tallinna Vangla aadressil
0DJDVLQL7DOOLQQ
Y}LHSRVWLDDGUHVVLOHWDOYFY#MXVWHH

H-NUTID OÜ
PAKUME JÄRGNEVAID TEENUSEID RAE VALLAS:
• majahoidjateenus – välisterritooriumi koristamine, trepikodade koristamine
• muru niitmine ja trimmerdamine
• töömees koos tööstusliku tolmuimejaga (vee- ja tolmuimeja Wetrok
Duovac 34) 11.00 €/tund.
Kõiki teenuseid pakume firmadele ja eraisikutele.
KONTAKT: margus@hnutid.eu; tel 5558 9982

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

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

Võtame tööle

501 8948

Elmar.Liitmaa@pindi.ee

ETIKETIKLEEPIJA
Töö kirjeldus:
Etikettide kleepimine toodetele.
Nõudmised kandidaadile:
▶ põhiharidus
▶ eesti keele oskus
▶ töö eeldab ausust, kiireid käsi ja tähelepanelikkust.
Ettevõte pakub:
Töötajaga sõlmitakse töövõtuleping;
töö vastavalt ettevõtte vajadusele tööpäeviti kell
9.00-17.00. Pakutav töö ei eelda kellast kellani
töötamist; pakume meeldivat kollektiivi ning häid
töötingimusi.

Jüri Konsumis
Aruküla tee 29
E–R 10.00–18.30
RÕIVAD
AKSESSUAARID
KÄSITÖÖ
IGAL KOLMAPÄEVAL
UUS KAUP
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Üldandmed:
Töökohti: 2
Aadress: Helgi tee 7, Peetri alevik, Rae vald 75312
Tööaeg: Osaline tööaeg
Töö liik: tähtajatu
Töötasu: kokkuleppel
Kontaktisik: Katrin
E-post:personal@mvtrade.ee
Telefon: 680 5647
Koduleht: www.mvtrade.ee
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teated
Mai sünnipäevalapsed
Aprillis
registreeritud sünnid

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 lahtiselt ning 40
l/60 l võrgus, puitbriketti, klotse 10–30 cm 40
l võrgus, tulehakatust 40 l võrgus ja saepuru
kotis. Tel 501 8594, kaminapuud.com

CHRISTIANO PEETMAA
SEBASTIAN MERE
GERT RADALA
KREGOR NAPRITSON
OLIVER RAAMAT
HENRY KONTUS
LUKAS TÜRNER
ARON PARVE
ERKI UUSMAA
ANDRES HANNUS
RICHARD KIRJA
THOR KASK
MIRTEL VINNI
KAISA ARRO
MARTA RUMM
ELLA LEE UIBO
LYDIA TOMSON
OLIIVIA EELMAA

Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid. Lisaks pakuvad huvi vanemad
raamatud ja trükised, postkaardid, fotod,
paberrahad ning margikogud. Küsi lisainfot
5399 6098 Rene.

KUTSU AEDNIK APPI! Erialase haridusega aednik on abiks koduaia planeerimisel, kujundamisel ja hooldamisel. Kirjuta oma soovist:
meieaiaabi@gmail.com
Ostame metsakinnistuid ja raieõigust. Energiavaru OÜ, 508 0336,
info@energiavaru.ee
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega – lepp 34 €/rm, kask 40 €/
rm, metsakuiv okaspuu 35 €/rm. Tel 509 9598
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
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 5637 8404. http://debonairoü.eu/
Soodsalt müüa suur antiikpeegel (aastast 1888) 3 × 1 m; roostevaba
õlleankur 50 l; autoklaav 40 l; tööstuslik põranda- ja parketilihvija
380 V. Tel 527 5880
Ära anda kasutatud valge magamistoamööbel Laine, heas korras; suur
koerakuut suurele koerale. Tel 527 5880
Ostan Vene sõiduauto, mootorratta, rolleri kuni 1980. aasta väljalase.
Võib pakkuda ka uusi ja kasutatud varuosi, auto-moto raamatuid. Tel
5331 4010
Lõikan hekki, niidan muru masina ja trimmeriga, teen saetöid ning
võsalõikust Harjumaal ja Tallinnas. Tel 5554 7291
Anda üürile 2-toaline osaliselt möbleeritud korter Jüris. Hind 325.– +
kommunaaltasud. Lisainfo tel: 5397 8231
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Aeg on liiga aeglane neile, kes ootavad,
liiga kiire neile, kes kardavad,
liiga pikk neile, kes leinavad,
liiga lühike neile, kes rõõmustavad.
Kuid neile, kes armastavad, on aeg igavik.
(Henry van Dyke)

Avaldame kaastunnet
Dmitri Tšubenkole kalli

Aprillis lahkunud
Oksapurustaja rent kohaletoomisega 30.– €. Telli internetist oksapurustaja.eu või telefonil 515 4962.

OLGA TŠEGADAJEVA
ELLEN ÕIEMETS
FERDINAND SINEP
LINDA LEHIS
ANNA TIHHOMIROVA
ZINAIDA GAVRILOVA
VASSILI SMIRNOV
ARNOLD KOTSAR
ERVIN MEOS
SULEV UTNO
LEMBIT RAUAMÄE
ESTER RÄITNA
JELENA MAGUS
HELMA ALLMÄE
LEHTE TOMINGAS
ANTONINA MARKINA
SALME VEINLA

AADU KURRUSK
AINO LAID
MARIA ROSENBERG
LIIDIA PAAS
HELVI MOKS
LJUDMILLA TŠUBENKO

ema
kaotuse puhul.
Klassikaaslased, klassijuhataja
ja sõbrad
Jüri Gümnaasiumist

TAIMAUT LASTELAAGRID SUVI 2014
7–16 aastastele

Spordi- ja ujumise lastelaager
Kloogaranna Noortelaagris
Toimumisaeg: 14.06–19.06
Tuusiku hind: 140.-

Puhke-, spordi- ja kergejõustikulaager
Karksi-Nuias
Toimumisaeg: 14.07–20.07
Tuusiku hind: 159.-

Vabaaja- ja puhkelaager Karksi-Nuias
Toimumisaeg: 25.06–1.07
Tuusiku hind: 159.-

Seikluslik puhke- ja vabaaja lastelaager
Pärnumaal
Toimumisaeg: 3.08–9.08
Tuusiku hind: 164.-

Info ja registreerumine:
www.taimaut.ee Tel. 520 4057
info@taimaut.ee

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Makett ja trükk:

HETEL ÕLLE
ASTA-MAIMU PÄRNASTE
VALDE TAMLAK
REIN TIISEL
EHA JUNOLAINEN
MAIE ALLMÄE
VALTER SÄÄSK
ANTS VIIKMANN
KULDAR KOEL
MALLE LIIVAMÄGI
HILLE LESSOSAAR
URVE TASA
TIIU ESTNA
JAANUS KESKKÜLA
NIKOLAI KOROL
JÜRI PORN
ANTS ROOST
GALINA TIMUSKA
VALVE SEPP
AILE KUUS

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Kuma Print
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PÄÄSTETEENISTUSE
TEATED
APRILLIKUU
1. aprill
3. aprill
4. aprill

Likvideeriti õlireostus Karla külas
Likvideeriti kulupõleng Vaidasoo külas
Kustutati järelevalveta lõke Lagedil Kooli tn
18A
7. aprill Likvideeriti kulupõleng Rae külas Koplipere
tee 2
8. aprill Päästeti maja seina vahele kinni jäänud
merisiga Jüris Aruküla tee 6
Tulekahju Jüris Aruküla tee 12
9. aprill Likvideeriti kulupõleng Räägusilla teel
11. aprill Likvideeriti reostus Jüris Tartu maanteel
13. aprill Soodevahe külas põles suvila
15. aprill Likvideeriti kulupõleng Järvekülas Metsasilla teel
16. aprill Kustutati järelevalveta lõke Lagedil Jõe tn
3
17. aprill Likvideeriti kulupõleng Lagedil Betooni
tänaval
Likvideeriti kulupõleng Jüris
19. aprill Likvideeriti kulupõleng Suuresta külas
20. aprill Likvideeriti kulupõleng Pajupea külas
22. aprill Põles sõiduauto Tartu mnt-l Patikal
23. aprill Likvideeriti kulupõleng Vaskjala külas
26. aprill Tulekahju Patika külas
27. aprill Soodevahe külas põles suvila
29. aprill Tulekahju Peeteri alevikus Pargi tee 4

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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