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Head Rae valla elanikud!
Kätte on jõudnud taas esimene suvekuu ehk juunikuu. Mitmete jaoks on
see kindlasti olulise tähtsusega, sest
tegemist on lõpuaktuste perioodiga.
Paljud meie valla noored on valikute
ees, mida edasi teha ja õppida, mitmetel väiksematel kodanikel tuleb head
teed soovida oma lasteaiakaaslastele.
See on üheaegselt lõppude ja teisalt
uute alguste aeg. Sel aastal lõpetab
Rae valla lasteaias viimase rühma 384
last, põhikooli lõputunnistuse saavad
näppu 244 õpilast ja gümnaasiumi lõputunnistuse 59 noort. Soovin kõigile
palju edu edaspidiseks ja teadke, et
teie vald ootab teid alati tagasi!
Juba teist aastat järjest peame leppima sellega, et suurüritusi endises
mahus ei toimu, kuid sellest hoolimata saame me üheskoos pisut väiksemas mahus tähistada nii Klunkerit
kui maakaitsepäeva!
Üle pika aja jätkus maikuus Rae
valla mängude sari. Olen vallavalitsu-

Rae valla mängude discgolf Kurnas
mais 2021. Fotol Madis Sarik ja Kurna
külavanem Aivar Aasamäe ning Kurna
küla pargivaht.
FOTO: ARDO SÄKS

se meeskonna kooseisus osa võtnud
nii discgolfist kui tõukerattarallist ja
võin öelda, et osalejaid on rohkelt ja
tase kõva! Kuigi mitmed etapid on
piirangute tõttu ära jäänud, on sellest
hoolimata kõik meeskonnad olnud
tublid ja väärt autasustamist 13. juunil
värskes pneumohallis.
Juunikuus avame ametlikult Eesti
kõige uhkema Kindluse Kooli kompleksi. Nagu kõik meie haridusasutused,
nii on ka Kindluse Kool ja selle ümbrus
kogukonnale kasutamiseks ja avastamiseks. Miks mitte teha väike õhtune
trenn just Kindluse Kooli välistaadionil
või proovida ära tutikas skatepark?
Juulikuus ootan teid kõiki tähistama Rae valla 30. aastapäeva. Kui te
Kindluse Kooli kompleksi ametlikule
avaüritusele ei jõua, siis saate uute ja
uhkete hoonetega tutvuda ka 9. juulil, mil toimub traditsiooniline kohvihommik vallavanemaga. Tulge ja andke tagasisidet, see on väga oodatud!

Lõpuks ometi saame ekraanide tagant
eemale ja üheskoos aega veeta!
Südame tegi soojaks, kui lugesin
meie medalisaajate tagasisidest hinnangut Rae vallale. Tuli välja, et nad on
tundunud end siin väga hoituna ning
peavad Rae valda ideaalseks elukeskkonnaks. See on meie tööle parim tunnustus! Meie eesmärk ongi anda oma
noortele võimalikult viljakas kasvulava. Oleme teie kõigi üle väga uhked!
Ärge unustage, et suvi on puhkamiseks ja energia kogumiseks! Minge avastage Rae valla kergliiklusteid
rattaga või võtke hetki koos oma sõpradega matkaradadel jalutada. Kuna
meie vald areneb pöörase kiirusega,
siis oleks mõistlik täna need vaated ja
hetked enda tarbeks salvestada, sest
homne vaade võib olla juba hoopis midagi muud.
Mõnusat suve!
VALLAVANEM

MADIS SARIK
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Võidupüha tähistamine toimub ka tänavu
vähendatud kujul
JUUNI
˸20.06 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Itaalia Pitsa (Veetorni 5)
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
˸19.06 Suveõhtu Hitisadu 21.00
Rae Kultuurikeskuses
Hitte keerutab DJ Kristjan Haljasoks
Üllatusesinejad ja trummishow!
Uksed avatakse 20.30. Pilet 8 €
˸23.06 Võidupüha piknik Lehmja
tammikus 16.30
Esineb ansambel Lindpriid. Tasuta
˸27.06 Komöödia piknik Kurna
mõisapargis 19.00
Comedy Estonia: Sander Õigus & Ardo
Asperk!
JUULI
˸04.07 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Itaalia Pitsa (Veetorni 5)
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
˸09.07 Tanker Parkla Häng 17.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
˸18.07 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Itaalia Pitsa (Veetorni 5)
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
˸18.07 Tants-piknik Kurna mõisapargis 19.00
Tantsuõhtu koos puhkpilliorkestriga!
Stiil „Mõisahärrad ja mõisapreilid“!
˸23.07 Tanker Parkla Häng 17.00
DJ Tarrvi Laamann. Tanker Brewery
tehasepood (Kesk tee 10A, Jüri alevik)
˸24.07 Vaskjala veehoidla TEHNO!
AUGUST
˸01.08 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Itaalia Pitsa (Veetorni 5) juures!
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
˸08.08 Kontsert-piknik Kurna mõisapargis 19.00
Esineb Jaan Sööt
˸13.08 Tanker Parkla Häng 17.00
Tanker Brewery tehasepood (Kesk tee
10A, Jüri alevik)
˸14.08 Jüri kodukohvikute päev
9.00–18.00. Jüri alevik
˸15.08 Jüri suvetäika 12.00–16.00
Itaalia Pitsa (Veetorni 5)
Info ja registreerimine kultuur@rae.ee
Jälgi meid ja reklaami
http://kultuur.rae.ee/

Teistkordselt toimub võidutulede jagamise tseremoonia Rae vallas Jüris.
Ehkki plaanisime võidupüha ja XXVI
Harju maakaitsepäeva seekord pidulikult ja suursuguselt korraldada, tuleb
ka tänavu seda teha tagasihoidlikult.
23. juuni hommikul kell 7 heiskame riigilipud Jüri keskväljakul, kell 13
asetame pärjad Vabadussõja mälestussamba juures Jüri kirikuaeda ning kell

16 anname Jüri Spordikeskuse esisel
üle presidendi poolt jagatava võidutule Harju maakonna omavalitsuste juhtidele. Sealt liigub tuli igasse kohalikku omavalitsusse, et süüdata kodused
jaanituled.
Lisaks tulede üleandmisele toimub
pärgade asetamine kõikidele maakonna Vabadussõja võidusammastele kohalike kaitseliitlaste poolt.

Võidupüha Jüri kirikuaias 2020
FOTO: PEETER HÜTT

Tule tähista Rae valla taasasutamise
tähtpäeva 9. juulil vallavanema
kohvikuhommikuga Kindluse Koolis
Rae valla taasasutamise 30. aastapäeva
tähistamist alustame reedel, 9. juulil
Kindluse Kooli (Roheluse tee 4, Järveküla) hoovis traditsioonilise vallavanema kohvihommikuga.
Ootame kõiki vallakodanikke kell
10–12 kohtuma vallavanem Madis
Sarikuga. Kohvi kõrvale pakume vallamaja töötajate poolt valmistatud
küpsetisi ja pannkooke. Peale kohvi-

hommikut on võimalik tutvuda Kindluse Kooliga.
Selleks, et kõik huvilised saaksid
sündmusest osa, aitab vald elanikke
transpordiga. Sõidusoovist palume anda
teada hiljemalt 5.juuliks kultuur@rae.ee
või telefonil 551 5736 (Virve Sepp).
Pühapäeval, 11. juulil kell 17 toimub
Jüri kirkus Noorkuu kontsert. Üritus
on tasuta.

Pane ennast kirja Rae valla lahtistele
meistrivõitlustele!
Rae valla lahtised MV rannavolles toimuvad 15.–16. augustil 2021 Rae Keegli
rannavolleväljakutel. Võistlusklasse
on kolm: mehed, naised, sega. Meistrivõistlustel on kaks tugevusgruppi.
Samuti toimuvad Rae valla lahtised

MV rannatennises. Sündmus leiab aset
29. augustil 2021 Rae Keegli rannavolleväljakutel. Võistlusklassiks on segapaarid ja võistlustel on kaks tugevusgruppi.
Registreerimiseks tuleks kirjutada meiliaadressile indrek@raespordikeskus.ee.

I klassi õpilase ranitsatoetus (170 eurot)
I klassi õpilase ranitsatoetust saab taotleda 01. august–30. september 2021. Laps
ja mõlemad vanemad peavad olema
rahvastikuregistri andmetel Rae valla
elanikud vähemalt kolm kuud enne toe-

tuse taotluse esitamise tähtaega.Taotluse rahuldamise korral kantakse toetus
pangakontole hiljemalt 30. oktoobriks.
Ranitsatoetuse taotlust saab esitada https://iseteenindus.rae.ee/.
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Bartosz
Janczaki
installatsioon
„Altar“ ehk
sinna ja tagasi

Bartosz Janczak.
FOTO: JANNO BERGMANN

TOOMAS ARU

RAE KULTUURIKESKUS

Inimeste vajadused elukeskkonnale
on küllatki universaalsed. Esmalt olgu
seal turvaline: ei tohi karta auto alla
jäämist ega pea taluma pidevat müra
või ohtu, mille võiks põhjustada mõni
teine inimene. Elukeskkond peab pakkuma võimalusi lõõgastumiseks, et
vabaneda stressist, pakkuma meeldivat emotsiooni, näiteks lummavaid
vaateid, looduskauneid kohti, silmapaistvat arhitektuuri ja kunsti. Viimaks, pakkuma tegevust ehk võimalusi ise elukeskkonnas midagi ette võtta.
Kultuuriliselt laetud ja tähendusega installatsioon oli minu jaoks ka
Bartosz Janczaki „Altar“. Teadsime

kohe alguses, et see on ajutine ja püsib
ilmselt aastakest kolm kuni viis. Lumi
vajutas installatsiooni konstruktsiooni kõveraks ja viisime selle turvalisuse kaalutlustel Vaskjala maakunsti
keskkonda, mida suvel külastab installatsiooni autor ja me teeme selle
uuesti korda. Mis „Altarist“ edasi saab,
seda mõtleme. Koht vallamaja kõrval
on tühi ja miks me ei võiks Rae valla
juubelil (155) selle täita monumentaalskulptuuriga? Rae vald elukesk-

konnana on ju meie kõigi siin elavate inimeste „Altar“ ja eks me ikka ise
otsustame, kas ta on täis lummavaid
vaateid, looduskauneid kohti, silmapaistvat arhitektuuri ja kunsti või siis
midagi muud!
Kõik altarid siin maailmas tekitavad emotsioone. Hea on, et tekitavad
ja mulle tundub, et oleme unustanud
(unustan ka ise) selle, et nende eest
hoolitsemine korrastab maailmas valitsevat kaost.

14. augustil Peetri pargis

Kella 10-16 laat, kus pakutakse kõike,mis ehe ja
eestimaine, kaunis ja kordumatu: lõhnav suitsusink
ja koduleib, kodused hoidised ja mahe
talutoodang, heegelpitsid ja meisterlik keraamika.
Peetri Seltsi telgis saab pannkooke, keelekastet ja
heategevuslikku õnneloosi,
kus iga loos võidab!
Kell 14 tuleb aga samas lavale ansambel

Ska Faktor
Kogu päev külalistele tasuta!
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!
Täpsem info www.peetri.ee

VIIE PÄEVA KÄMP
2021
2.-6.
AUGUST
Järveküla
Peetri
Jüri
Vaida

9.-13.
AUGUST
Järveküla
Peetri
Lagedi

VIIE PÄEVANE ÖÖBIMISETA LAAGER,
KUHU OOTAME OSALEMA RAE NOORI
VANUSES 7-14. OSALUSTASU 50€

Lisainfo ja regamine:
ragne.toompere@raenoortekeskus.ee,
+372 5558 1478
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ERILISTE LASTE
PEREPÄEV
01.08.2021 KELL 12-16

Rae valla
taasasutamise

30. AASTAPÄEVA

SISSEPÄÄS TASUTA

tähistamise kontsert
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Harjumaa motospordihooaja
Alates 2018. aastast on
motoklubi WIMA Estonia
liige Gerli Lehe eestvedamisel korraldanud Harjumaa motohooaja avamist,
mida tähistatakse ühise
paraadsõiduga Rae valla
teedel ja kontserdiga sõidu
lõpp-punktis. Kontserdil on
varasemalt ülesse astunud
tuntud ja armastatud bändid, nagu Metsatöll, Revals
ja käesoleval aastal Ziggy
Wild, kontserte on aidanud
korraldada Rae Kultuurikeskus.

RAE KULTUURIKESKUSE KOGUKONNATÖÖ
SPETSIALIST

TOOMAS TILK
Gerli, kui suureks on kasvanud
hooaja avasõidul osalejate arv ja
kuidas läheb Eesti mootorrattakultuuril laiemalt?
Harjumaa motohooaja esimene
avasõit toimus 2018. aasta kevadel.
Mulle tegi selle ettepaneku Rae Kultuurikeskus ja kuna leidus hakkajaid
motomehi, kes aitasid korraldusliku
poolega, siis nii saigi algus loodud uuele traditsioonile Rae vallas. Harjumaa
motohooaja avamisele lisandus ka
hooaja lõpusõit, mis jääb tavapäraselt
oktoobri algusesse. Kevadised sõidud
on olnud rahvarohkemad ja eks see ole
ka mõistetav, talvel on pikalt ju „sõi-

dupuhkust“ olnud. Kõige suuremal
hulgal oli mootorrattaid 2019. aasta kevadel, kui kolonnis sõitis koos ligi 300
ratast. Rajad olen teinud ise ja püüdnud seejuures leida uusi huvitavaid
teid, mida mööda on ratturitel olnud
huvitav kulgeda. Mulle teadaolevalt
on seitsme sõidu jooksul olnud üks
õnnetus, kus rattur kurvis teel oleva
kivikribu tõttu libises külili, õnneks
oli kiirus väike ja suuri kahjusid ei tekkinud. Iga aastaga on liikluses järjest
rohkem mootorrattureid ja motokogukond on tegelikult väga ühtehoidev
ja positiivne seltskond. Kindlasti on
paljudele tuttav ratturite omavahelise
lehvitamise komme, seal ei oma tähtsust ratta suurus, inimene sadulas või
midagi muud. Laialdaselt kasutatav
tervitusžest tekitab alati positiivseid

emotsioone. Ühtehoidev kogukonnatunnetus on motoinimestel üsna suur,
naisi hoitakse väga, abi palumata tullakse appi nõu ja jõuga, kui rattal on
kallal mõni viperus või vaja on rattaga
manööverdada.
Te olete ainult naistest koosnev
mootorrattaklubi, kas selliseid naiste klubisid on Eestis palju ja mille
poolest nad erinevad teistest tsikliklubidest?
Mina tegin oma unistuse teoks
2012. aastal, kui istusin esmakordselt
mootorratta selga ja sooritasin A-kategooria eksami. Peagi taipasin, et üksi
ei olegi nii huvitav sõita kui kambakesti. Seltskonda otsides sai minust
WIMA Estonia liige 2016. aastal. WIMA
Estonia MTÜ asutati 1999. aastal ak-
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avamine toimub Rae vallas!
Gerli Lehe.
FOTO: OTT KATTEL

tiivsete mootorrattaga sõitvate naiste
poolt selleks, et edendada naiste motokultuuri Eestis ja neid ühendada.
Ühingul on 20 liiget, WIMA teeb teistest ühingutest erinevaks see, et kõik
liikmed on naised. Ühingul WIMA on
400 sõpra või fänni (nii naised kui ka
mehed), kes käivad regulaarselt meie
poolt korraldatud üritustel. Suhtleme aktiivselt teiste Eestis tegutsevate motoühingutega. Transpordiameti
andmetel on Eestis jaanuari seisuga
A-kategooria juhiluba ligi 100 000 inimesel, neist naisi on alla 9000. Kaudselt mõjutame kogu Eesti motoringkonda, kuna oleme oma tegevuse ja
sõnumi suunanud jõuliselt väljapoole
läbi oma aktiivse tegevuse ja meedia.
Aastast 2012 korraldame hiliskevadeti mootorrattaga sõitvatele naistele

suunatud avalikku üritust Naiste Päev,
mida on toetanud ka Maanteeamet.
Nendel üritustel keskendume osalejate harimisele kas tehnika korrashoiu,
liiklusohutuse, grupisõidu, esmaabi
või muude selliste teemade kaudu.
Üritus on alati osalejatele tasuta.
Osaleme regulaarselt välifestivalidel, näiteks igakevadiselt toimuval
Nõmme Roheliste Väravate Tänaval
oleme heategevusliku Moto-Muttide
Puhvetiga olnud väljas juba kümme
korda. Meie organisatsioon toetab Tähetorni Lastekeskust, kus käivad õppimas ja söömas vähekindlustatud ja
probleemsete perede lapsed. Käime
nendega kord kuus koos küpsetamas
ja viime neid kord aastas oma sõprade
abiga mootorratastega sõitma. Toome
Eesti motomaastikule veidi värvi, naiselikkust, hoolivust ja turvalisust.

nevaid tüüpe, milline on teie enda
lemmik ja mida soovitate algajale
motohuvilisele?
Mootorrataste maailmas orienteeruda on keeruline, igale maitsele
leidub oma ratas. Mina sõidan juba
mitu aastat Yamaha FZ6 Fazeriga,
mulle meeldib püstine sõiduasend.
Rattavalikul saab naiste puhul tavaliselt otsustavaks see, kas jalad ulatuvad kindlalt maha ja väga raske rattaga võib tekkida olukordi, kus tuleb
manööverdamisel näiteks abi paluda.
Algajale sobivad sellised rattad, mis
on kerged ja millel rattur tunneb end
kindlalt. Minu esimene ratas oli bike
Yamaha thundercat. Soetasin mootorratta enne, kui load sain ja see hetk,
kui koolis „luuavarrega“ sõidu olin
selgeks saanud, oli tõeline eneseületus
algajana suure rattaga sõitma hakata.

Kui rääkida mootorratturite ja
ülejäänud liiklejate suhetest siis
kas autojuht kui suurim mootorsõidukite grupi esindaja on ülejäänute
suhtes tähelepanelikud ja lugupidavad või tuleb vahel ette ka pingelisemaid olukordi?
Tänane liikluskultuur on üsna närviline, mulle meeldib sõita väiksemaid
maanteid mööda, kus sõidust ja kulgemisest teekonnal saab tunda rõõmu.
Märkamist liikluses peaks rohkem
olema nii ratturite kui ka autojuhtide
poolt. Sageli väikeste tähelepanekute
tegemine liikluses rahustab liiklust.
Toon näite heast liikluskultuurist. Autojuht, märgates ratturit, kes soovib
teha möödasõitu, võiks hoida paremale teeserva, et tiheda liiklusega teel
oleks möödasõit ratturile, aga ka kõigile teistele liiklejatele, ohutu. Kolonnis
sõitvad ratturid aga võiksid märgata
autosid, kes soovivad mööduda kolonnist ning selleks autodele võimaldada
ohu tekkimisel võimalust reastuda
kolonni keskele. Lihtne märkamine
ei võta meilt kui juhtidelt midagi, aga
võib päästa elusid.

Milline on teie lemmikrada või
trass sõitmiseks Rae vallas?
Vaieldamatult on minu lemmik
tee Aruvalla-Jägala teelõik, mis saab
alguse Ellakult, sellel teelõigul sõideti
kunagi ka autorallit.

Mootorrattaid on väga palju eri-

Kas rataste hooldusega tegelete
ise või on teil abilisi?
Tehnika ei ole minu sõber, remontimise jätan proffide hoolde. Tänapäeval saab ratastele moodsad vidinad
külge panna, mis annavad märku,
kui on aeg rehvirõhku kontrollida või
hooldusesse minna. Minu rõõm on ratast tankida ja automaatse ketiõlitussüsteemi vahel õli juurde lisada.

Lihtne märkamine
ei võta meilt kui
juhtidelt midagi, aga võib
päästa elusid.
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Ampler Bikes arendab, toodab ja müüb
kergeid elektrijalgrattaid linnaliiklejaile.
Ampler on linnasõitudeks mõeldud kerge
elektrijalgratas, millega sõitmine on väga
lihtne – ei mingeid
raskeid akusid, suuri ekraane ega muid
segajaid. Ettevõte on
ühendanud kaasaegse
tehnoloogia ja klassikalise jalgratta välimuse, et ratturil oleks
kergem pedaalida ja
jõuaks soovitud sihtpunktidesse võimalikult kiiresti kohale.

Ardo Kaurit.

Elektrirataste tootja
Ampler Bikes plaanib
Rae vallas oma tootmist
laiendada

ETTEVÕTLUS
JUUNI 2021

AMPLERI TEGEVJUHTI JA KAASASUTAJAT
ARDO KAURITIT INTERVJUEERIS

RETI MEEMA
Ampleri keskmine hind on 2500
eurot. Kui arvutada kokku auto aastane küttekulu, parkimistasud jm, siis
on elektriratas igati mõistlik investeering.
Ampleri rattaid on tänaseks toodetud üle 10 000 ja need sõidavad rohkem
kui 20 riigi teedel. Ampler valiti 2020.
aastal TOP3 Eesti eksportiva ettevõtte
hulka. 2019. aastal avati tootmishoone
Jüri alevikus (Uus-Ringi tee 5) ning
seoses tootmismahu olulise kasvuga
planeeritakse lisaks uutele meeskonnaliikmetele ka juba suuremaid tootmisruume. Tootmise tulevikku nähakse esialgu pealinnale pisut lähemal,
võimalusel Peetri alevikus.
Ampler sai alguse kolme asutaja – professionaalse motokrossisõitja,
inseneri ja jalgrattadisaineri (Ardo,
Hannes, Rait) – toredast kõrvalprojektist. Meestele meeldis tehnoloogia ja
ratastega katsetada ning taheti näha,
kas suudetakse ehitada kerge ja ilus
elektriratas, millega oleks ka mugav
sõita. Koos külastati Eurobike’i rattamessi ja prooviti ära mitmed turul olevad elektrijalgrattad. Oldi meeldivalt
üllatunud – esimene prototüüp sõitis
paremini kui pea iga teine elektriratas. Sel hetkel said mehed aru, et sellest võib välja kasvada midagi enamat
kui vaid kõrvalprojekt.
Ampleris töötab tänase seisuga 95
inimest (20 neist Saksamaal), kes teevad iga päev tööd selle nimel, et pakkuda klientidele maailma parimaid
elektrirattaid. Plaanis on käesoleval
aastal juurde värvata veel ca 40 inimest.
Teadupärast oli eelmine aasta
Ampleri jaoks väga edukas. Suutsite
oma käivet lausa kahekordistada ja
hakkate varsti ehitama uut tehast.
Kuidas on see võimalik võttes arvesse koroonast tingitud segast aega,
kus mitmed ettevõtted on sunnitud
oma tegemisi hoopis kokku tõmbama või sootuks lõpetama?
Me olime oma eelmise aasta tulemusega kokkuvõttes rahul, kuigi eesmärgid olid oluliselt kõrgemad. Rattamaailmas oleme me endiselt väga

väike ja noor ettevõte. Oleme endale
seadnud kõrged eesmärgid ja kasvutempo, eelmisel aastal jäime sellele ligi
kahekümne protsendiga alla. Koroona
esimese lainega eelmisel kevadel kukkus jalgrataste müük Euroopas päris
järsult, kuna kõik osapooled (tootjad,
tarnijad, ostjad jt) ehmatasid ära, valitses ebakindlus tuleviku osas. Kui
inimesed olukorrast taastusid ja harjusid, hakati otsima liikumiseks uusi
alternatiive ning rattatööstusel hakkas maailmas taas väga hästi minema. Kui me eelmisel kevadel läksime
müügi osas nö lati alt läbi, siis suvel
müüsime me juba rohkem ehk põhimõtteliselt müüsime oma lao tühjaks.
Rattatööstus on iseenesest väga vana
ja tarnijad samuti suured pika ajalooga ettevõtted, aga nad ei olnud suutelised selle tempoga kaasa tulema. See
tähendab, et ei jõutud materjali tarnida nii kiiresti, kui oleks olnud vaja.
Selline olukord, kus toimub nö võitlus
materjali pärast, kestab tänaseni ja
ilmselt jätkub veel aastakese.
Ampler ei töötle toormaterjali ise
ehk me sõltume samuti suurtest tarnijatest, kes on teinud meie jooniste
järgi vajaminevad rattajupid ise valmis. Suure osa ostame me sisse Taiwanist, kus on väga pikk rattatootmise
ajalugu, hea kvaliteet ja kõige kõrgem
võimalik kompetents antud valdkonnas. Seoses sellega oli meil päris raske talv ning ka aasta esimeses pooles
olime sunnitud tihti toomise seisma
panema. Usume ja loodame siiski, et
aasta teises pooles olukord stabiliseerub ja saame oma kasvu jätkata.
Kui paljud teie töötajatest on
Rae vallast?
Selles hoones on umbes 20% Rae
vallast. Uusi töötajaid värbame hea
meelega just Rae vallast, et inimestel
oleks võimalikult mugav tööle liikuda.
Jagame oma töökuulutusi ka Rae valla

Ampler ei töötle
toormaterjali ise
ehk me sõltume samuti
suurtest tarnijatest, kes on
teinud meie jooniste järgi
vajaminevad rattajupid ise
valmis.
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sotsiaalmeediagruppides.
Teie peamine turg on Saksamaa,
seal kasutavad elektriratast ka vanemaealised inimesed. Kuidas eestlased elektriratta üldiselt vastu on
võtnud? Kas see sobiks liikumisvahendiks ka Eesti vanemaealistele
või oleme me selleks liiga konservatiivsed?
Kahjuks on Eestis veel pikk tee
minna, et kõik elektriratta omaks võtaks. Eestis on üldine suund hea olnud,
aga tempo võiks olla küll kiirem. Meie
ettevõtte ajalugu on seitse aastat pikk,
selle aja jooksul on jalgrattaid järjest
enam tänavatele tekkinud ja rohkem
on ka erinevaid arutelusid näiteks
rattastrateegia teemadel. Eestil on
olemas kõik eeldused, et liikuda Saksamaa või Amsterdami suunas. Kõik
algab infrastruktuurist, teede korrashoiust ja mõttemallist. Eestis on pikka aega olnud kuvand, et jalgrattaga
sõidab eelkõige pensionär või vaene
inimene, rikas inimene sõidab autoga.
Kuid loodetavasti pole enam kaugel
aeg, kui enamik inimesi saab aru, et
jalgratas on linnaruumis kõige mõistlikum liiklusvahend. Jalgratas on hea
nii meie tervisele, keskkonnale kui ka
rahakotile.
Millest tulenevalt tekkis idee
tuua oma tootmine Tallinnast just
Rae valda?
Kaks Ampleri kolmest asutajast
on pärit Rae vallast Arukülast ehk see
kant oli meile juba varasemalt tuttav.
Meie eelmine tootmispind Kristiines
jäi kitsaks ning pidime otsima koha,
kus oleksid tootmiseks paremad võimalused ning mis oleks logistiliselt
võimalikult mugav. Meie esimene valik oleks olnud Peetri kant, mis oleks
pealinnale pisut lähemal, aga aeg survestas tagant ning kõikidest võimalikest variantidest oli Jüri kõige mõistlikum.
Kuidas hindad Rae valda kui vallaelanik, mis on hästi, millest tunned puudust?
Kolisin perega Rae valda tagasi
Ampleri tehase järgi, varem elasime
Koplis. Ma usun, et ühel päeval jõuan
ma lõpuks Arukülla tagasi. Mulle väga
meeldib Rae vallas elada ja Jüri on w
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v samuti selle pooleteise aasta jooksul
väga meeldima hakanud, sest siin on
kõik eluks vajalik olemas. Tallinnas
käin väga harva, kas siis töö tõttu, perega kinos või mõnes huvitavas kohas
söömas. Rae on elamiseks väga mõnus koht, lasteaiad ja poed on käe-jala
ulatuses, on olemas heas korras terviserajad jm. Ideaalist on puudu veel
vaid rong! See on olnud meile pisut
probleem ka inimeste värbamisel, sest
meie töötajad on väga keskkonnateadlikud ja hea meelega ei käiks igapäevaselt tööl autoga.

luua eestlastele võrdsed võimalused
teistega, mis puudutab Ampleri tooteid ja teenindust. Eesti turg moodustab meie müügist vaid 1%, kogu aur ja
energia läheb Eestist välja. Ka turunduseelarve on suunatud väljapoole,
sest olime juba alguses teadlikud Eesti
turu väiksusest ja piiratusest. Muidugi oleks tore rääkida lokaalselt kaasa
ka Rae vallas, aga täna on selleks teised meetodid. Näiteks loome me palju
uusi töökohti, kõik töötajad saavad endale Ampleri jalgratta, ka Jüri vahel on
juba mitmeid sõitmas näha.

Olete kohe Telliskivi Loomelinnakus avamas uut poodi. Kas tulevikus plaanite avada poe ka Rae
vallas?
Sellist plaani hetkel ei ole, sest majanduslikus mõttes pole see eriti tulus
ettevõtmine. Ka Telliskivis avatava
poe eesmärk on pigem oma kaubamärgi näitamine ning justkui kohustus
omada Eesti tootjana ühte esinduskauplust ka oma kodumaal. Soovime

Olete toetanud üle-eestilist heategevuslikku suurprojekti „Igale
lapsele jalgratas”. Kas vähese liikumise taga on praegusel ajal Eestis
rasked majanduslikud olud või on
see mingite teiste asjaolude tõttu?
Raha taha rattaost kindlasti ei jää,
sest see on igati odavam kui mistahes
auto. Kui rääkida mainitud kampaaniast, siis toetame seda hea meelega, sest usume, et Eestis on kindlasti

peresid, kes majanduslikel põhjustel
ei saa oma lastele eale vastavat jalgratast soetada. Jalgratas on iga lapse
arengus oluline etapp. See annab lapsele esimese tunnetuse vabadusest ja
võimaluse liikuda kaugemale ning on
loomulikult ka tervisele kasulik.
Pigem on majanduslikest oludest
olulisem linnastumise aspekt. Linnas
pole väga palju kohti, kus rattaga sõita,
infrastruktuur on kesine ja lastel on
suisa ohtlik rattaga linnas sõita.
Mida arvad Tallinna rattastrateegiast? Kas see peaks olema lokaalne
või liiguksime me kiiremini edasi,
kui see oleks riiklik projekt? Kas
vallad peaksid selliseid arenguid ise
suunama või otsima eeskuju ja tuge
suuremate seast?
Loomulikult oleks tore, kui riik
või pealinn näitaksid head eeskuju.
Kuid oma algatused ei saa nende tegematajätmise taha toppama jääda.
Vald peaks ise olema aktiivne ja mitte sõltuma teistest. Rattastrateegiaga

ETTEVÕTLUS
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Ampleri showroom.

Ampleri tehas Jüris.

tegelemine oleks vallale väga hea investeering, mis tooks omakorda kaasa
vähem autosid, tervemad inimesed,
rõõmsamad lapsed jne. Infrastruktuuri hindade võrdluses on rattateed
samuti autoteedest palju soodsamad.
Rae vallas on rattateede seis üldiselt
väga hea.
Hea näitena võib tuua Tartu linna,
mis on peale rattarendi kasutuselevõttu minu jaoks lausa transformeerunud. Tundub, et kõik tartlased korjasid
oma rattad keldritest välja ja tõid need
tänavatele.
Esmalt tuleb mõtlemist muuta ja
küll siis ka infrastruktuur järgi tuleb.
Asjad peavad käima käsikäes.
Ampleri kohta saab rohkem juurde uurida ettevõtte kodulehelt https://
amplerbikes.com/et.

Raha taha rattaost
kindlasti ei jää, sest
see on igati odavam kui
mistahes auto.

Ampleri tehas.
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Eriline õppeaasta
tõi kuus
kuldmedalit
Jüri Gümnaasiumi lõpetab tänavu kuldmedaliga kuus
säravat noort inimest. Suure osa ajast kuvari vahendusel
teadmisi omandanud elluastujad ütlevad, et kaugõpe nõudis enesedistsipliini, kuid andis samas suurema vabaduse
tegemisi planeerida ja hobidega tegeleda. Ühes on küsitletud aga valdavalt ühel meelel – tavapärasest kontaktõppest
täielikult loobuda ei ole mõistlik. Ühtlasi uuris Rae Sõnumid, kuhu on kuldmedalistidel kavas õppima minna ning
kas ja kus suvel taskuraha teenitakse.
Olgu veel öeldud, et kuus kuldmedalit ühel õppeaastal ei
ole Jüri Gümnaasiumi rekord. Tunamullu anti välja kaheksa ja 2014. aastal seitse autasu.

ANDRES KALVIK
KÜSIMUSED
1. Lõppenud kooliaastal kulges õppetöö klassiruumi asemel enamjaolt virtuaalses keskkonnas. Kuidas sellega toime tulite?
2. Kuidas mõjutas uus olukord kuldmedali püüdmist ja kas medali saamine oli juba sügisel kindel eesmärk?
3. Jüri Gümnaasiumi direktor Liina
Altroff ütles sügisel Rae Sõnumitele
antud intervjuus, et mõned sunnitud ümberkorralduste käigus tehtud muudatustest on tulnud, et jääda. Nõustute direktoriga?
4. Kuhu ja mida on plaanis edasi õppima minna?
5. Mida tänapäeva noor inimene
elult ootab?
6. Mis Teid Eesti ühiskonnas häirib?
7. Miks on hea elada just Rae vallas ja
millest puudust tunnete?
8. Kas teil on suvel plaanis tööle
minna?

HARIDUS
JUUNI 2021

CARMEL UIBOPUU
1. Mulle see kaugõpe esialgu väga
meeldis: sain kõike ajaliselt planeerida vastavalt enda soovidele. Siiski sain
ühel hetkel aru, et ka parima tahtmise
juures kaob kodus keskendumine kiiremini ja teadmiste omandamine ei
ole nii edukas. Tundsin, kuidas pikemalt kodus õppides tekib laiskus. Õnneks saime lõpuklassina üsna kiiresti
kooli tagasi.
2. Minu jaoks oli medali saamine
kindel soov juba gümnaasiumi alguses. Põhikooli lõpetasin kiituskirjaga
ja uskusin, et suudan sarnast õpitaset
hoida ka järgmisel kolmel aastal. Arvan, et distantsõppel on õpitulemused
tugevalt seotud enesedistsipliiniga.
Need, kellel on kohusetunnet, saavad
medali kätte kergemini kui koolis. Samas targad õpilased, kes pole õppinud
aega planeerima, võivad kergelt head
hinded käest lasta.
3. Nõustun, et väga paljud muudatused on tulnud kasuks ning usun, et
need on olulised ka tulevikus. Näiteks
hübriidõpe – lapsed, kes on kodus haiged, saavad siiski tunnist osa võtta ega
jää õppetööst maha. Samas tunnen, et
traditsiooniline kontaktõpe on suures
plaanis edukam, sest nii püsib klassis
ühtlane tempo. Lisaks on õppekvaliteet parem – keskendutakse tunnile,
õpetaja näeb laste ja noorte teadmiste
omandamise kiirust ning tekib õige
koolitunne.
4. Kõik on veel lahtine. Praegu plaanin jätkata sotsiaalteaduste valdkonnas (õigusteadused või riigiteadused),
kuid kindlalt ei tea. Tahan katsetada ja
proovida, kuni leian eriala, mis sobib
just mulle.
5. Tänapäeval keskendutakse järjest enam iseendale. Oluline on enesearendamine, rõõm ning ka vaba aeg
sõprade ja hobide jaoks.
6. Arvan, et suurim probleem on
ebaõiglus inimeste seas. Siiani nähakse naisi nõrgematena (olgugi, et valitsuses on juhtival positsioonil suur
hulk töökaid naisi). Lisaks peetakse
nooremaid inimesi rumalamateks,
kuigi mõni võib olla kindlal erialal
palju haritum ja suuremate kogemustega kui vanem isik. Lisaks veel tööle
hõivamise ebaõiglus – sõbrad/tuttavad
valitakse kindlasti enne võõraid, hoolimata tegelikest hindamisalustest.

7. Mulle meeldib elada Rae vallas,
sest siin kuulatakse elanikke. Küsitakse palju meie soove ja eelistusi, väljatoodavaid probleeme parandatakse.
Rae vald toetab ja tunnustab ka huvitegevust, see on mulle andnud palju
võimalusi võistlemiseks. Ma ei tunne
millestki puudust. Nagu ütlesin – Rae
vald areneb ja nõrku külgi proovitakse
kaotada.
8. Mul ei ole plaanis tööle minna.
Sel suvel keskendun täielikult juulis
toimuvateks lestaujumise maailmameistrivõistlusteks ja allveeorienteerumise Euroopa meistrivõistlusteks.
GERT HERODES
1. Virtuaalses keskkonnas tulin
hästi toime ja kohati oli see isegi huvitav, kuigi vahetult õpetajate ja klassikaaslastega suheldes oleks õppeedukus efektiivsem. Seetõttu jään siiski
kontaktõpet pooldama.
2. Distantsõpe kasvatas minus iseseisvalt mõtlemist ja tehtud õppetööd
põhjalikumalt analüüsima. Uue olukorra tõttu ei osanud oodata, kuidas
see mõjutab kuldmedalile püüdlemist.
Kuldmedali saamine oli seatud sügisel
väikeseks eesmärgiks.
3. Mind direktor Liina Altroffi seatud uuendused ei häiri, kuna need
ümberkorraldused on vajalikud pandeemia peatamiseks.
4. Jälgides Eesti e-riigi kunagist
edukust võrreldes tänase reaalse olukorraga, kus pandeemia on välja toonud meie nõrgad kohad, olen otsustanud anda oma panuse infotehnoloogia
valdkonnas. Kuhu ülikooli lähen, ei ole
veel kindel.
5. Tänapäeva noor ootab elult eelkõige põhjalikku ja kindlat eneseteostust, millelt oma eluteed rajada ja selle
saavutamisel oodatakse tasuvat tööd.
Tööga tekivad sõbrad ning omavahel
võrreldes ei saa sätestada, et kumb on
tähtsam. Pingevaba elu tahavad kõik
ning selleks peab pingutama.
6. Peamise probleemina tooksin
välja ühiskonna lõhestumise probleemide ja pandeemia ajal. Viimasel ajal
on trendiks saanud otsustamatus, kohati läbimõtlematud ja korruptiivsed
tegevused valitsuse tasandil.
7. Rae vald asub geograafiliselt
väga heas logistilises kohas, kõik on
käe-jala juures. Rae vallas on väljaku-
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junenud hea taristu, mis hõlmab elutähtsaid valdkondi: koolid, lasteaiad,
spordikeskused, kauplused, arstiabi.
Rae vald on hästi toimiv ja hetkeseisuga ei oska puudusi välja tuua.
8. Jah, nagu ka eelmistel suvepuhkustel, plaanin ka tänavu tööle minna
mõnda Rae vallas asuvasse ettevõttesse.
JANELI TOOMET
1. Distantsilt õppimine nõudis palju motivatsiooni ja enesedistsipliini,
kuid samas andis ka vabaduse aega
planeerida. Kohati oli distantsilt õppimine isegi mugavam ja loovam, kui
oleks see olnud klassiruumis ning õppimine sujus isegi plaanipäraselt. Samas on matemaatikat kindlasti klassiruumis parem õppida kui läbi veebi.
2. Gümnaasiumisse astudes ei olnud otsene eesmärk kuldmedali saamine, pigem hästi õppimine enda
jaoks. 12. klassi minnes mõistsin, et 11.
klassi kevadine distantsõpe ei mõjunud kõige paremini, kuid samas andis
jõudu rohkem pingutamiseks. Otseselt uus olukord ei mõjutanud kuldmedali saamist.
3. Nõustun direktori öelduga, et
muudatused on tulnud, et jääda. Distantsõpe oli küll osadele õpilastele
keeruline, kuid samas õpetas palju
iseseivat õppimist. Õpilased on küll
traditsioonilise õppevormiga harjunud, kuid ka haridussüsteem võiks
uue maailmavooluga kaasa minna
ning ümberkorraldusi teha. Veebi teel
õppimine võiks olla kohati osa õppeprotsessist.
4. Elan hetkel päev korraga ning
keskendun eelkõige eksamitele. Tulemuste saamisel otsustan ja vaatan,
millised erialad mind tõmbavad ning
kuhu oma tulemustega sisse saaksin.
Mul on küll paar mõtet, aga pole mõtet
enne õhtut hõisata.
5. Tänapäeva noortel on elus nii
palju võimalusi ning igaüks hindab ja
väärtustab erinevaid asju. Kelle jaoks
on tähtis töö, kelle jaoks sõbrad või
hoopis midagi muud. Oleneb täiesti
inimesest. Samas arvan, et iga noor
leiab töö ja eneseteostuse kõrvalt ka
aega sõpradega väljas käimiseks ning
elu nautimiseks.
6. –
7. Rae vald on suurepärane koht, w
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v kus elada. Kõik asub silmapiiri kaugusel: pood, kool, tervisekeskus ja isegi
spordihoone. Siin on väga head võimalused nii noortele inimestele kui
ka eakatele. Vallavalitsus paneb suurt
rõhku haridusele ja spordi edendamisele, mis on minu arust väga äge.
Samuti annab vald erinevaid stipendiume ja toetusi. Näiteks toetab vald
inimesi, kes on endale juhiloa teinud.
Raske on millestki puudust tunda, kui
vald on niivõrd palju panustanud.
8. Viimase õppeaasta jooksul olen
töötanud
võistlustantsutreenerina
tantsuklubis Dance Team Royal ning
arvatavasti jätkan sellega ka suvel.
KATRIN KÄTLIN KOPPEL
1. Distantsilt õppimisega harjusin
kiirelt ära ja isiklikult mulle meeldis
kodus oma õppetööd ise planeerida.
Tänu sellele sain rohkelt aega kokku
hoida ning suunata energiat muudele
meeldivatele tegevustele.
2. Eesmärk medalit saada tekkis
selle õppeaasta sügisel, kui avastasin,
et mul on selleks võimalus. Siis otsustasin ka selle nimel natuke rohkem
pingutada. Leian, et distantsõpe soodustas medali püüdmist, sest kodus
olles oli mul vähem pingeid ning õppetöö sujus ladusamalt.
3. Nõustun direktori väljaöelduga ja arvan, et igast uuest olukorrast
tuleks midagi õppida. Distantsõppe
käigus saime teada, kuidas kasutada
erinevaid õppemeetodeid, mida varem
pole kasutusel olnud.
4. Plaan on õppima suunduda Tartu
Ülikooli. Praegu näen ennast tulevikus õppimas majandusteaduskonnas,
kuid miski pole veel kindel.
5. Arvan, et tänapäeva noor ootab
elult seiklusi ja väljakutseid nii karjääris kui ka tavaelus. Noorte jaoks on
kõrgepalgalisest töökohast tähtsam
leida amet, mis neid ennast huvitab
ning mida nad teeksid kirega.
6. Hetkel häirib mind ühiskonnas
palgaline ebavõrdsus. Nimelt eesliinitöötajad, kes on tänases olukorras ääretult tähtsad, ei saa oma pingutuste
eest väärilist tasu. Lisaks nendele ka
õpetajad, kes tänu oma tööle motiveerivad õpilasi, aitavad neil teadmisi
ammutada ning suunavad noorte tulevikku. Tegemist on väärika ametiga,
mis vajaks kindlasti väärikat palka.

7. Rae vald on hea kõigi oma suurepäraste võimaluste poolest. Meile on
loodud võimalused tegeleda erinevate
huvialadega, spordiga ning saada hea
ja kvaliteetne haridus. Hetkel ei oska
millestki puudust tunda.
8. Suvel kavatsen jätkata oma tänasel töökohal rõivakaupluse klienditeenindajana.
LISANNA KRUUS
1. Mulle on iseseisvalt õppimine ja
oma aja planeerimine alati sobinud,
seega mulle selline kogemus pärast 11
aastat tavalist õppevormi vahelduseks
meeldis. Loomulikult tundsin vahel
puudust klassikaaslastega suhtlemisest ning nendest toredatest hetkedest, mis koolis tekivad.
2. Kui põhikooli kiitusega lõpetasin, teadsin, et soovin ka gümnaasiumi
kuldmedaliga lõpetada ning seadsin
selle eesmärgiks. See andis mulle motivatsiooni ning midagi, mille nimel
pingutada. Tagasi mõeldes ei olnud see
nii raske. Kui midagi väga soovida, siis
tuleb seada prioriteete.
3. Nõustun Liina Altroffiga, kuna
pandeemia-eelsel ajal koolist puududes ei saanud tunnist osa võtta ning
kogu materjal tuli iseseisvalt järele
teha. Nüüd on aga võimalus kehva
enesetundega ka kodus olles tunnis
osaleda ja selline võimalus peaks jääma. Samuti tõi president õpilastele
suunatud veebikonverentsil välja väga
hea idee koondada kõik e-tunnid ühte
platvormi, kus õpilased saaksid samu
teemasid ka teiste õpetajate seletuses
kuulata.
4. Soovin minna edasi õppima TalTechi ärinduse eriala ja spetsialiseeruda turundusele, kuna olen ettevõtlusmaailmast huvitatud ning tulevikus
soovin ise oma toote või teenuse luua.
5. Noorte jaoks on aina tähtsamaks muutumas, et nad saaksid tegeleda sellega, mis neile tõeliselt
meeldib. Tänapäeval on aga raha teenimiseks väga palju erinevaid võimalusi ning see võib muuta otsustamise keeruliseks. Usun, et elus tuleb
proovida erinevaid asju ning võimalustest kinni haarata. Nii leiad oma
tee just selle valdkonnani, mis sulle
meeldib. Alati on võimalus tänapäeval ka ümber õppida. Tähtis on pidev
eneseteostus.

6. Vahel tunnen, et Eesti ühiskonnas jääb puudu hoolivusest ja
armastusest. Väikese rahvana võiksime rohkem kokku hoida ja üksteise
vastu sõbralikumad olla.
7. Rae vallas on hea elada, kuna
see areneb kiiresti ning on hea asukohaga. See on Tallinnale lähedal,
kuid samas piisaval kaugusel, et olla
loodusest ümbritsetud. Hetkel ei
tunne millestki puudust, kuna siin
on kõik vajalik olemas.
8. Suvel töötan iseenda jaoks sotsiaalmeedia sisuloojana. Samuti on
plaanis lugeda palju raamatuid ning
harida end teemadel, mis mind huvitavad, lihvida oma hispaania keele
oskust ning olla füüsiliselt aktiivne.
MARI TORSUS
1. Mina isiklikult eelistan päris
klassiruumi virtuaalsele. Kaugõppe
ajal oli tunduvalt raskem ennast motiveerida. Siiski suutsin õppimisega
järje peal püsida, kuigi see protsess
oli muutunud olukorra tõttu mõnevõrra stressirohkem.
2. Medali saamine polnud küll
sügisel kindel eesmärk, kuid olin
võimalusest teadlik ja seadsin aasta jooksul vaikselt enda sihi sinna
poole. Uus olukord mõjutas medali
püüdmist mitmel viisil. Ühelt poolt
oli see minu lennule kergem, sest
teatud kursustel ei pandud välja hindeid ja piisas sellest, kui kursus sai
arvestatud. Teisalt oli kindlasti rohkem iseseisvat õppimist ning enese
motiveerimist, mis tegi medaliga lõpetamise jällegi keerulisemaks.
3. Usun, et kindlasti jätavad ümberkorraldused oma jälje õppevormile ka pikemas perspektiivis. Eriolukorra ajal on leitud palju uusi
võimalusi õppetöö korraldamiseks.
Minu arvates oleks mõtlematu need
võimalused tulevikus kasutamata
jätta. Siiski pean vahetut kontakti
õpetajaga väga oluliseks ning arvan,
et päris klassiruumis õppimine jätkub ka edaspidi.
4. Hetkel plaanin õppima minna
Tartu Ülikooli bioloogia ja elustikukaitse erialale, kuid kandideerin
kindlasti ka Tallinna ülikoolidesse.
5. Arvan, et iga inimene, sh noor,
ootab elult erinevaid asju ning seega
ei saa ma siinkohal kõigi noorte eest

HARIDUS
JUUNI 2021

rääkida. Nende eakaaslaste jaoks,
kellega mina igapäevaselt suhtlen,
on eelkõige oluline, et eriala, mida
nad õppima lähevad, pakuks neile
võimalust eneseteostuseks. Töötasu
peavad noored samuti oluliseks, kuid
valik tehakse üldiselt ikkagi selle
järgi, kas töö või eriala pakub piisavalt huvi.
6. Minu arvates ei ole ühegi riigi
ühiskond ideaalne. Oluline on märgata seda, et ühiskonnas toimuks
pidevalt edusammud ning Eesti puhul võib seda täheldada. Siiski arvan,
et kui rääkida näiteks keskkonnasäästlikkusest ning ressursside jätkusuutlikust kasutamisest, on Eestil
veel arenguruumi.
7. Rae vallas on hea elada esiteks
juba asukoha tõttu ja sellepärast, et
kõik vajalik on läheduses. Olen täheldanud, et Rae vald panustab ka
palju enda elanike heaolusse, pakkudes erinevaid toetusi.
8. Suvel plaanin tööle minna poole kohaga, et saada uusi kogemusi,
kuid samas püüan jätta aega ka puhkamiseks. Olen kaalunud teha ka n-ö
tööampse sellise tööplatvormi nagu
GoWorkaBit kaudu, et proovida erinevaid ameteid.

KOMMENTAAR
LIINA ALTROFF

JÜRI GÜMNAASIUMI DIREKTOR

Käesolev kooliaasta on olnud katkestuste, pidevate ümberharjumiste,
ent kindlasti ka selguse aasta. Oleme
Jüri Gümnaasiumis taibanud, et koolielu saab korraldada mitmeti, kui vaid
avatult mõelda ja koostöiselt uusi võimalusi katsetada, ning saanud kinnitust sellele, kui olulised on õppimise
juures head suhted. Kindlasti on lõppev
kooliaasta andnud võimaluse heita korraks pilk ka tulevikku – kool on tasapisi
muutumas veelgi enam igast õppijast
lähtuvaks ja õppimine loomulikumaks.
Tarvis on rohkem küsida, mida, miks
ja kuidas me õpime ning mis on koolikeskkonnas võimalik. Arvan, et muutumas on ka ootused koolile.
Distants- ja hübriidõppeaasta Jüri
Gümnaasiumis läks üldjoontes hästi.
Väärtused, suhtluskanalid ja õppimise põhimõtted olid paigas juba varem.
Sellele oli kergesti võimalik juurde liita
paindlikku lähenemist ning suuremat
vabadust ja vastutust. Inimesed on aga
erinevad ja kindlasti sobis iseseisev õppimine mõnele rohkem kui teisele. Kuld- ja
hõbemedaliomanike üsna suur arv aga
kinnitab, et 21. sajandi gümnasistid on
ajale kohaselt paindlikud ja kohanemisvõimelised ning valmis eesmärkide nimel igas olukorras pingutama.
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Jüri Gümnaasiumi
2021. aasta medalistid
12.a klassijuhataja Marlene Timmi
Kuld: Janeli Toomet, Gert Herodes,
Mari Torsus
Hõbe: Lysette Kadakas, Eeva-Maria
Tšernova
12.b klassijuhataja Inna Erik
Kuld: Carmel Uibopuu
Hõbe: Mariliina Maltsar
12.c klassijuhataja Liia Hokkanen
Kuld: Lisanna Kruus, Katrin Kätlin
Koppel.
Hõbe: Carol Kristella Varblane
Rae vald tunnustab alates 2012.
aastast oma parimaid õpilasi – lisaks
medaliga gümnaasiumi lõpetajatele ja põhikooli kiitusega lõpetajatele
saavad valla poolt rahalise kingituse
vastavalt „Rae valla haridusalase tunnustamise korrale“ need õpilased, kes
saavutavaid häid tulemusi piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel
olümpiaadidel ja konkurssidel.
2020/2020. õppeaastal on erinevatel konkurssidel ja olümpiaadidel
kokku saavutatud tulemusi esikolmikus üldhariduskoolide õpilaste seas 26
korral ja Rae Huvialakooli õpilastest
30 korral.

FOTO: ANDRES KALVIK
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Võõrnälkjaid korja oma aiast kohe
kevadel!
EIKE TAMMEKÄND

KESKKONNAAMETI LOODUSHOIUTÖÖDE
BÜROO JUHATAJA

Hispaania teetigu ja mustpeanälkjas on Eestis levinud võõrliigid. Aiapidajatele on nad tülikad kahjurid, kuna
toituvad peamiselt aiasaadustest.
Hispaania teetigu on levinud laialdasemalt kui mustpeanälkjas, kes on
meie aedadesse asunud viimastel aastatel. Peamiselt jõuavad nad aedadesse
potimulla või taime ümber oleva mullapalliga, kus võivad peituda nii täiskasvanud isendid kui ka munad.
Kuidas võõrnälkjaid tõrjuda?
Ära too uusi taimi oma aeda paikadest, kus võõrnälkjaid leidub. Kontrolli
uute isikute mullapalle, leitud munad
hävita keeva veega.
Uusi istikuid hoia mõni nädal karantiinis. Seo mullapalli ümber läbipaistev
kilekott ja kinnita see tihedalt ümber istiku varre.Aeg-ajalt kontrolli, kas kilekoti sees on munadest koorunud nälkjaid.
Olenevalt taimest hoia istikut poolvarjulises kohas, kasta ja jälgi seda. Kotti
sattunud isendid hävita keeva veega.
Tõrjega on oluline alustada juba aprillis-mais. Kõige tõhusam on täiskasvanud isendite ja munade kokku korjamine, keeva veega hävitamine ja seejärel
umbes labida sügavusele mulda kaeva-

mine. Iga isend, kes mais muneda jõuab, tasel juhul on neist võimatu vabaneda.
Rae vallas saab hispaania teeteod viia
võib juuliks anda umbes 400 järglast.
Kontrolli regulaarselt aias varjulisi Jüri Jäätmejaama (Traavi tn 5,Jüri alevik)
ja niiskeid kohti. Korista lehehunnikud, aia taha paigutatud spetsiaalsesse punakaeva kompostihunniku pealmine kiht sesse konteinerisse. Teod tuleb konteineläbi, võimalusel lõika lopsakate taime- risse panna kinnises kilekotis või purgis.
Rohkem teavet leiad Keskkonnade alused puhtaks. Igasugu servaalused,
kaevuääred jms kohad on nälkjatele so- ameti kodulehelt www.keskkonnaamet.ee.
bivad peitumis- ja munemispaigad.
Nälkjate kokku meelitamiseks võib kasutada näiteks õlHispaania
lelõkse ja arbuusikoori. Paiguta
teeteod.
FOTO: M
meelituskohtade
lähedusse
ERIKE PA
LGINÕMM
lauajuppe, mille alla saavad nad
päeval peituda. Teomürkide
kasutamist tasub vältida, kuna
need ei ole hispaania teeteo
tõrjumisel kuigi mõjusad.
Need ohustavad aga kohalikke teoliike, nendest toituvaid
loomi-linde ja ka lemmikloomi.
Kindlasti ära vii elusaid
nälkjaid loodusesse, siis
ei levi võõrliigid mujale.
Looduses saavad nälkjad
kontrollimatult paljuneda
ja edasi levida, varem või
hiljem jõuavad nad aedadesse tagasi.
Nälkjate järjepideval
tõrjumisel on oluline
koostöö naabritega, vas-

Hispaania teetigu.
FOTO: KUVATÕMMIS
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Rae vallavalitsus kuulutas välja
heakorrakonkursi Kaunis Kodu
Kandidaate võib konkursile esitada iga
vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e-postile ege.kibuspuu@rae.ee
või suuliselt (tel 605 6781, 5551 1750)
Rae vallavalitsusse. Eelnevalt on siiski
sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust
eriti külavanematelt.
Kandidaatide konkursile esitamise
viimane tähtaeg on 05. juuli 2021.
Hindamine toimub kategooriatena:
individuaalelamud
ettevõtted, asutused
kortermajad

•
•
•

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

•
•
•
•

Esimest korda antakse
käesoleval aastal välja eriauhind
heakorrastatud ja omanäolisele
külaplatsile.
Konkursi tulemused teeb kindlaks vallavalitsuse moodustatud
komisjon, kes teeb osalevate objek-

Naabrivalve –
hooli, märka,
reageeri
Liikudes meie teedel ja tänavatel, torkavad silma oranžid tahvlid teede ääres postide küljes või majaseintel kirjaga „Naabrivalve piirkond“. Naabrite koostöö on
piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel – hooli, märka, reageeri.
Naabrivalve sektorid on loodud enamikes Eesti maakondades. Kokku on liitunud majapidamisi enam kui 500 erinevast
paigast üle Eesti. Rae vallas on koos hiljuti
lisandunud Loode piirkonnaga registreeritud 21 sektorit 537 majapidamisega.
Esmane on siiski hoolivus oma naabrite
suhtes. Kui Sina aitad naabrit, aitab tema
Sind!
Eesti Naabrivalve on välja töötanud
ka teenuse üksi elavate või suure osa päevast üksi kodus veetvate inimeste jaoks,
kes võivad jääda hätta abi kutsumisega.
Õnnetusest teadaandmiseks piisab nupule vajutusest ja appi ruttab koolitatud
vabatahtlik. Täpsem infot naabrivalve ja
häirenupu kohta Naabrivalve kodulehel
www.naabrivalve.ee ja tel 652 2522.
JÜRI SIIM
EESTI NAABRIVALVE MAAKONDLIK
ARENDUSJUHT

tide ülevaatuse augustikuus ning
seejärel esitab võitjad Rae vallavalitsusele kinnitamiseks. Kandidaate
esitades tuleb arvestada, et eelneval
viiel aastal valla konkursil esikoha
saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja, mälestuseseme ja kinkekaartidega. Esimese koha
saajatele on välja pandud 400-eurone
auhind, 200-eurone auhind ootab teise koha omanikke ning 100-eurone
auhind on ootamas kolmanda koha
omanikke.
Ootame rohket osavõttu!
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Rae valla mängud said pärast
koroonapausi hoo sisse

On rõõm, et ligi poole aasta
pikkuse pausi järel taaskäivitusid maikuus Rae valla
mängud. Kurna mõisapargis peetud Sievi discgolfi võitis seegi kord kindla eduga
võistkond „Rae veteranid”,
kes olid parimad ka aasta
tagasi.

Rae valla mängude tõukerattarallil ületab võidukalt finišijoone Karla küla võistleja
Timo Vares. Käed on taeva poole tõstnud võistkonnakaaslane Toomas Marrandi.
FOTO: ARDO SÄKS

ANDRES KALVIK
Võitjate esindaja Rene Treier ütles,
et edu taga oli ühtlane ja ala regulaarselt harrastav võistkond. „Kõik tegid
võimetele vastava soorituse,“ lausus
Treier. „Kurna park on meile tuttav ja
tegemist on harrastajatele sobiva rajaga. Pargi eest hoolt kandvad isikud
väärivad kiitust – raja läbimine pakkus sportliku pinge kõrval ka palju
silmailu.” Rae veteranide koosseisu
kuulusid lisaks Treierile veel Marje
Mölder, Katarina Jürlau, Taavi Kallas ja Sander Evisalu.
Esmakordselt Rae valla mängudest
osa võtnud Rally Estonia üllatas Jyrto järel hinnatava kolmanda kohaga.
„Oleme üheskoos kaks-kolm korda
kuus mängimas käinud, kuid varasem
võistluskogemus puudus. Eesmärk oli
veeta tore päev, hea tulemus oli suureks üllatuseks,“ rääkis Rally Estonia
esindaja Janno Siitan. Teadmiseks –
Lõuna-Eestis toimuva rahvusvahelise
spordivõistluse peakontor asub Peetri
alevikus. Osales 125 inimest. 27. juunil
toimuvad Kurna pargis teistkordselt
ka Rae valla lahtised meistrivõistlused
discgolfis.
Teist aastat kavas olnud Orkla tõu-

kerattarallil prooviti seekord 1,5 km
sprindidistantsi. Jüri terviseradadel
saavutas esikoha Karla küla, paarikümne sekundi kaugusele jäi Peeter I.
Aasta varem oli kahe esimese järjestus
vastupidine.
„Valmistusime pikemaks distantsiks ja kui tuli info, et käiku läheb lühem võistlusmaa, tegime ettevalmistuses korrektiive,“ sõnas Karla küla
esindaja Ülar Verev. „Meie võistkonna
liikmed tegelevad aktiivselt erinevate spordialadega, kuid tõukerattaga
sõitmise liigutus on täiesti isemoodi. Ettearvamatust lisas ka maastikul
kulgenud distants. Väike eelis meil oli,
sest rentisime eelnevalt tõukeratta ja
igaüks sai vastavalt võimalustele harjutada.“ Karla küla eest võistlesid Nele
Marrandi, Brit Rammul, Martin Tiisler, Toomas Marrandi ja Timo Vares.
„Lühem rada tõi starti rohkem
osalejaid, vähendas eksimisvõimalust
rajal, suurendas möödasõitude arvu ja
muutis võistluse pingelisemaks. Vaatamata sellele, et rada oli ligi neli kilomeetrit lühem, said osalejad korraliku
koormuse ja kiitust väärivad kõik 115
tublit inimest, kes katsumuse läbi tegid,“ tunnustas peakorraldaja Indrek
Raig.

Rae valla mängude kokkuvõttes
hoiab pärast tõukerattarallit liidrikohta võistkond „Rae veteranid“, kuid
vahed on väikesed ja esikolmikus võib
tulla muudatusi. Eelviimane ala Willenbrock rannavolle peeti eelmise nädala pühapäeval. Viimane ala mölkky
ja hooaja lõpetamine toimub 13. juunil
Kindluse Kooli jalgpallihalli kunstmuruväljakul.
14.–15. augustil toimuvad Rae valla
lahtised MV rannavolles.

TULEMUSED

•

Sievi discgolf: 1. Rae veteranid 261
punkti, 2. Jyrto 306, 3. Rally Estonia 315, 4. Lagedi Sport, 5. Tallinna
Vangla 320, 6. Omniva I 323.
Orkla tõukerattaralli: 1. Karla
küla, 2. Peeter I, 3. Team Järveküla,
4. Tallinna Vangla, 5. Omniva I, 6.
Jyrto.
Üldarvestus: 1. Rae veteranid
278,4 punkti, 2. Omniva 274,8, 3.
Lagedi SporT 261,6, 4. Karla küla
252, 5. Patika 235,2, 6. Team Järveküla 232,8.
Külad: 1. Karla küla 252, 2. Patika
235,2, 3. Tiim Vaida 204.
Ettevõtted: 1. Omniva 274,8, 2.
Omniva II 212,4, 3. Willenbrock Baltic 207,6.

•
•
•
•
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Kahe kogukonna pikalt üleval olnud
murekohad saavad lõpuks oodatud
lahenduse!
TANEL TAMMELA

ABIVALLAVANEM, ARENDUS- JA HALDUSAMET

Golfi tee sild ja kaasnevad rajatised
Kõik, kes antud piirkonnas on liigelnud, teavad, et antud sild ning selle juures olev Golfi tee on olnud väga
halvas seisus juba aastaid. Möödunud
aastal tellitud korraliku auditi põhjal oli selge, et Veskitaguse sild tuleb
kas sulgeda või täielikult uus ehitada.
Detsembris volikogus kinnitatud eelarvesse sai sisse silla ja lõigu täielik
rekonstrueerimine, viimased maa-

Veskitaguse külas Golfi tee ja sild.

Tammi tee.

küsimused said lahenduse selle aasta
aprilli alguses ning riigihanke tulemusena hakkavad Patikal ehitustööd
juba sellel suvel. Kokku 500 meetrit
sõidu- ja kergliiklusteed. Prognoositav
lõppmaksumus umbes 900 000 eurot.
Tammi tee ühendus Raeküla teega
Tammi teest on Rae külas räägitud vähemalt viimased kümme aastat.
Sisuliselt on üks küla piirkond olnud
küla keskosast eraldatud ning eriti
murettekitav on olnud koolibussiliiklus sealsetele lastele. Tänaseks on

kooskõlas Transpordiametiga valminud projekt ning saame edasi liikuda
riigihankega, eesmärgiks on saada
aasta lõpuks kaasaegne teelõik Vahesoo tee ning Raeküla tee vahel valmis.
Ümberehitamisse läheb ka ristumine
Raeküla teega, kus Ees-Loopera tänav
suunatakse samuti Tammi teele. Tammi tee pikkuseks saab olema 1,1 km,
teel leiavad asukoha mõlemas suunas
kaks bussipeatust. Projekti kogumaksumuseks on sellel aastal prognoositud umbes 700 000 eurot.
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Jüri Gümnaasium on lisaks praegustele õppijatele ka oma vilistlaste
nägu. Kõigist neist, kes siin kunagi on
käinud, on jäänud koolimajja ja koolikultuuri väike jälg. Tänu vilistlastele on koolil traditsioonid ja ajalugu.
Tänu vilistlastele näevad praegused
õppijad ja õpetajad kooli hoopis teisest vaatevinklist, palju avarama nurga alt. Nagu on kasvanud vilistlased,
on kasvanud ka Jüri kool. Saanud
suuremaks ja targemaks, ent jäänud
ikka selleks, kes ta loomu poolest alati on olnud. See ei muutu. Kohtumiste
ja taaskohtumisteni!
Liina Altroff, koolijuht

Jüri Gümnaasiumi
kokkutulek – paneme
juubeliaastale väärika punkti!
Sündmuse korraldaja tunnistab:
ma ei ole JG vilistlane, aga ausalt
öeldes – tahaks olla küll! Miks nii?

EVELIN DUREIKO

ED EVENTS, JG JUUBELIPEO PROJEKTIJUHT

Ei ole mina näinud ühtegi teist kooli,
kes nii palju pingutaks oma vilistlaste
kokkukutsumise nimel. Ka kõikse uhkemad pealinna eliitkoolid ei korralda
iga 5 aasta takka niivõrd läbimõeldud
kokkutulekuid ja juubelipidustusi
oma endistele õpilastele ja kolleegidele. JG vilistlaskogu ja juhtkond on
täiesti ainulaadsed nähtused, uskuge
mind! Ka muutunud maailmas ei ole
me jonni jätnud ja korraldame kõike
endiselt silmad säramas.
Kaks aastat tagasi, 2019. aasta mai
lõpus alustasime juubelipeo ettevalmistustega – suuri pidusid korraldataksegi pikka aega ette. Ent seekord on
asjalood hoopis teisiti ning aastase rahuliku ettevalmistusperioodi asemel
teeme lõpuks peo ära praktiliselt ühe
kuuga, andmata järele kõrges kvaliteedis.
Päris algusest on möödunud kaks
aastat. Mitmeid kordi oleme pidanud
eriolukorra tõttu juba detailideni ettevalmistatud peo kuupäeva muutma,
olema teadmatuses, uskuma, kõik tü-

histama ja uuesti broneerima, uuesti
läbi rääkima, taas tühistama ja uuesti alustama. Oleme olnud ebakindlad,
kuid samas unistanud ja uskunud, et
pidu siiski teoks saab. Kõik lootused on
kuupäeval 21.08.2021 ning muutunud
on peo formaat. Piduliku gala asemel
üllatame seekord hoopis mõnusa suvise peoga vabas õhus, järgides kümneid lisareegleid ja hulgaliselt ettekirjutusi. Anname endast kõik ja veel, et
see pidu tuleks senistest ägedaim ja
meeldejäävaim. Vabariigi parim tantsubänd, põnevad esinejad, erilahendusega pilguheit kooli ajalukku, grill-tšill
ja hulgaliselt muud huvitavat. Aga!
Kuna peo meeleolu loob selle külaline,
siis, armsad JG vilistlased, minu üleskutse teile – lööge tantsuketsid läikima ning tulge toetage oma kohaloleku ja heade soovidega kõike seda, mis
teie jaoks kool ja vilistlaskogu teevad.
Korraldajana näen igal kohtumisel
vilistlaskogu esindajate entusiasmi
ja kooli projektitiimi jäägitut toetust,
rääkimata kõikide suurest panusest, et
jätkata JG vilistlaste kokkutuleku traditsiooni ning pakkuda teile – vilistlastele – uusi ühiseid mälestusi. Kõige
kiuste peab see pidu tulema ägedaim
senistest, nii et JG vilistlased – olete
südamest teretulnud Kuumadele Kohtumistele VOL2!

•

Mina olen see õnnelik, kes kuulub
Jüri Gümnaasiumi esimesse lendu.
Olen saanud selle põneva teekonna algusest peale kaasa teha. Väga uhke tunne on olnud olla selle kooli õpilane, vilistlane ja tänaseks ka meeskonnaliige.
Olen olnud ühtlasi Jüri Gümnaasiumi vilistlaskogu looja ja tänasel
päeval on mul rõõm anda gümnasistidele majandus- ja ettevõtlusõppe
ainet. Olen olnud õpetaja pea 35 aastat, millest viimased 10 Jüri Gümnaasiumis.
Palju õnne juubilarile! Sama vingelt edasi!
Vallavanem Madis Sarik, 1. lend

•

Head koolikaaslased! Näeme juba
21. augustil JG vilistlaste peol! Tule,
saame kokku, kohtume vanade sõpradega, uurime, kuidas meie koolil ja
armastatud õpetajatel läheb, naudime head seltskonda ja muusikat!
Mart Võrklaev, 21. lend

•

Vilistlaste kokkutulekut ootan põnevusega just seetõttu, et näha endisi lennukaaslasi ja õpetajaid, kellega
saaks jälle üle pikka aja muljetada
ning ehk ka jalga keerutada. Samuti ootan huviga tutvumist ka teiste
meie kooli vilistlastega, kellelt saaks
kuulda huvitavaid lugusid nende
kooliajast.
Kirke Kotsar, 38. lend

•

Juubeliraamatud on meie kooli
traditsioon. Andes kooli ja koolis toimetavate inimeste kohta infot nii
sõnas kui ka pildis. Seekordne kingitus vilistlastele eristub eelkäijatest:
tegu on mahuka fotoalbumiga, milles
655 fotole lisanduvad sisule viitavad
märksõnad ja/või pildil olijate nimed.
Siiski on alles ka traditsiooniline osa:
lendude nimekirjad. Usun, et iga vilistlane kogeb äratundmisrõõmu.
Anne Kloren, õppedirektor, raamatu koostaja
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Põnev Rae noortekonverents
Selleaastane Rae noortekonverents
pealkirjaga „Hoiame, märkame!“
leidis aset 6. mail. Kuigi üritus ise
leidis aset Rae Kultuurikeskuses,
siis osalejad jälgisid üritust veebi
vahendusel.

ENELY MELSAS
HELEN SISKA
Konverentsipäeva avas Rae vallavanem Madis Sarik tervitustega, kes tõi
esile noortekeskuste olulisuse ja seda
just ajal, mil kõik on tavapärasemast
teisiti. Vallavanem kiitis ka meie valla
tublisid noori, kes on distantsõppega
edukalt hakkama saanud.
Konverents oli jaotatud kolmeks
paneeldiskussiooniks, mille vahel virgutati meelt vahvate vahepaladega,
mille eest hoolitsesid Rae valla noortevolikogu noored, DJ Classix koostöös
Ott Katteliga, Sisekaitseakadeemia,
Tallinna Teeninduskool ning Tartu
Ülikooli teaduskool. Konverentsi tarbeks valmistasid vahva video kunstinäitusest Vaida kooli õpetaja Eve
Lumi, huvijuht Triinu Ots ning 8. klassi õpilased Arina Ostaptšuk, Eva-Lota
Aava, Triine Maria Terve, Rasmus Sudi,
Karl Kristof Järve, Daniel Kala, Meelis Kalmet, Trevon Lepp, Romet Raag,
Rostislav Severikov, Sander Suitso,
Kevin Vorsmann, Kermo Kasemets.
Konverentsil osalejad said koos moderaator Märt Koikiga osaleda ka Naerujooga töötoas.
Üksteise märkamine on oluline –
mina märkan, märka sinagi. Esimeses
paneeldiskussioonis oli võimalik kuulda rääkimas Helen Adamsoni koos
T.O.R.E ühingu liikme Mare Parvega.
Koos arutleti tugiõpilaste vajalikkuse, vaimse tervise ning koolikiusamise üle. Päeva teine arutelu keskendus
keskkonnast hoolimisele ning loomadele: mõtteid vahetasid Varjupaikade
MTÜ nimel Carol Liaks, RMK esindaja
Leevi Krumm ning Teeme Ära talgute
juht Tarmo Tüür. Kolmandas paneeldiskussioonis tehti juttu koos tegemise võludest: mõtisklesid MTÜ Jututaja
esindajad Kreete Juurak, Maarja-Liis
Mölder ja Iris Truss ning MTÜ Mon-

do esindajad Janek Samberg ja Diana
Tamm. Jututaja toob omavahel kokku
noored ning vanad, et pakkuda tugisüsteemi eakatele.
Rae noortekonverentsi raames
tunnustatakse ka Rae valla ettevõtlike
noori, noorte sõpru ning osaluskogusid. Rae valla ettevõtlik noor 2020 on
Mariliis Kalinina ja Meril Kiskonen –
komisjonil oli raske valida välja vaid
üks noor. Mariliis jäi silma oma aktiivsusega Rae valla noortevolikogus.
Mariliisil ja teistel volikogu liikmetel
oli eesmärgiks võimaluste otsimine
enda täiendamiseks rahvusvahelisel
tasemel. Rae vald noorte toetajana leidis selleks ka võimaluse. Koostati uus
määrus „Välisõppe stipendiumi määramise ja maksmise kord Rae valla
õpilastele”, et toetada 14–19-aastaseid
Rae valla noori, kes soovivad minna
välismaale üldhariduskooli või kutseõppeasutusse õppima.
Merili puhul toodi välja, et ta veab
eest ja võtab osa paljudest erinevatest
ettevõtmistest. Meril mõtles välja ja
algatas ülekoolilise uue sündmuse
Waba(n)dus, on aktiivne õpilasesinduse liige ja oli 2019/2020. õppeaasta
asepresident, kuulub kooliteatritruppi
Vaba Valik.
Rae valla aasta osaluskogu 2020
on lavastuse „Esimene lend“ korraldustiim, kuhu kuuluvad Berit Hallik,

Pilleriin Tõnisson, Lisette Malla, Emili
Nilender, Anete Mooro, Eneken Riin Salong, Helerin Link, Kirsika Link, Renate
Loret Laas,Tristan Pugi, Martin Valkiainen. Lavastus loodi Jüri Gümnaasiumi
40. sünnipäevaks, millega pandi ka alus
uuele traditsioonile koolis.
Rae valla noorte sõbrad 2020 on
Merkuur, Itaaliapitsa, Ahtol AS, Nefab
Packaging OÜ, Rudus AS, Hilding Anders Baltic AS, Balti Autoosad As, Puumerkki AS ja DPD Eesti AS. Ettevõtted
paistsid silma oma laialdase soovi ja
huviga toetada Rae valla noorte tegemisi.
Suur-suur aitäh, et hoiate meie Rae
valla noori!
Rae noortekonverentsi korraldusmeeskond tänab ürituse toetajaid
ning sponsoreid: Maheleib, Saku Läte,
Kadarbiku, Telia, Tere, Transpordiamet, Veskimati, Pusku Pusku ja Million Mindset Kirjastus. Lisaks täname
Jüri Gümnaasiumi, Järveküla Kooli,
Peetri Kooli, Vaida Kooli, Lagedi Kooli, Rae valda, Rae Kultuurikeskust, Ott
Kattelit ning Television EE heli- ja videotiimi.
Noortekonverentsi filmis koostööpartner Television. Korraldusmeeskond alustab peatselt juba uue konverentsi korraldamisega, seega hoidkem
ka edaspidi ettevõtlikku joont ning
kohtumiseni juba järgmisel aastal!
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Vabadussõja mälestussammas.

Sellest maast, sellest saatusest mõtleme kõik
kuskil kellade kõlade murdudes
läbi lumede sulgpehme saju
läbi unede tumeneb kurbuse
hämar teadvusetagune taju
(Doris Kareva)

Mäletame minevikku:

Vabadussõda
VARJE MALSROOS
Looduse kevadine tärkamine ulatab
käe suvisele pööripäevale 20.–21. juunil, mil algab päikeseseisak või õigemini valguse alguse aeg. 23.–24. juunil
tähistatakse iidset suvepüha – jaanipäeva, mil koidu- ja ehavalgus ei kao
taevast ning tule väge teades süütame
ka sel aastal jaanilõkkeid muistsete
tavade järgi. Rahvapärimused ütlevad,
et jaanitule puhastava toime abil va-

banetakse halvast, mittesoovitavast
ja kurjadest üleloomulikest jõududest
läbi pidutsemise ja rõõmustamise.
Võidupüha sai alguse pärast eestlaste võitu 23. juunil 1919. aastal Võnnu lahingus Landeswehri üle. Sellel
suurpäeval andis kindralmajor Ernst
Põdder (sel ajal üldjuht Landeswehri
vastu) oma päevakäsuga korralduse
heisata sinimustvalged lipud kõikides
linnades ja maakohtades. Ametlikuks
riigipühaks sai võidupüha alles 1934.

aastal. 23. juunil 1940. aastal muudeti võidupüha vabariigi presidendi
Konstantin Pätsi dekreediga vabadusepühaks. Selle päevaga tähistatakse
eestlaste kõigi aegade võitude, võitluste ning ka vastuhakkude julguse
mälestuspäeva, meenutades Põhjala
ristisõdade alguse eestlaste vabadusvõitlust, Jüriöö ülestõusu, maarahva
pärisorjuse ja teotöö vastuhakke, Eesti
Vabadussõda jne. Tänaseks tähendab
see, et kõik Vabadussõja mälestusmärgid väärivad austust ka nendele, kes
võitlesid Eesti eest II maailmasõjas
või said kannatada okupatsiooniaegses ENSV-s.
Raske öelda, mis ajendas baltisakslasi 1919. a relvaga astuma Eesti põlisrahva vastu, ka nende oma kodumaa
vastu, mis oli olnud nende elupaigaks.
Tegelik tõde on, et juba 1918. aastal
soovisid Liivimaa ja Kuramaa rüütelkonna esindajad taastada Baltimaad
iseseisva Balti hertsogiriigi kujul. See
plaan nurjus Saksamaa kaotuse tõttu
Esimeses maailmasõjas. Mõeldes Eesti
Vabariigi sünnile, siis baltisakslastest
aadli silmis ei olnud Eesti riigi väljakuulutamine 24. veebruaril 1918. a riigiõiguslik sündmus, kuna nad pidasid
end ikkagi maa seaduslikeks esindajateks.
Maakaitsevägi Landeswehr loodi
Saksa okupatsioonivõimude nõusolekul ja toetusel kaitseks Venemaa
enamlaste vastu, kuigi algselt oli selle
loomise eesmärk ikkagi Saksamaale
ustava Balti hertsogiriigi rajamine.
5.–23. juunini 1919. a kestnud Landesveeri sõda oli Baltimaade aadelkonna
viimane võimalus oma võimu Baltimaades maksma panna, liiga ränk oli
kaotada oma varad, siinjuures mõisahooned ja maavaldused.
Võnnu lahingu võiduga Landeswehri üle polnud veel Vabadussõda
lõppenud. 2. veebruari 1920. aasta Tartu rahulepinguga sai Eesti rahvas oma
seadustega üles ehitama hakata Eesti
Vabariiki.
Vabadusepüha tähistamine on aegumatu ja aastaaegadest sõltumatu
ühine elu põhiväärtuste meeldetuletamise hetk igas linnas ja maapiirkonnas. Igas külas ja alevikes on oma
jaanilõkked, mis kumavad taevasse
võidupäeva sädemeid, aga ka Eestimaa
paigus on loendamatud mälestusmär-
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Johannes Päev Vaskjala küla Musti talust Vabadussõjas 1919. aastal. Osales
Vabadussõjas Võrumaal ja Petserimaal.

Vabadussõjast osavõtja Ludvig Kraav
(1902-1918) Vaskjala külast Rae vallast,
kes langes lõunarindel 1918. a.

gid, mille ees tuleb kummarduda tänutundes.
Jüri kirikuaias asuva I maailmasõjas ja Eesti Vabadussõjas langenute
mälestussamba jalamile on asetatud
pärgi ja süüdatud küünlaid alates 1926.
aastast, mil esmane mälestussammas Rae valla seltside eestvedamisel
valmis. Tellimustöö tegi skulptor Rix
Wasardi (kodanikunimega Hammer).
Sammas õhiti hävituspataljoni poolt
1941. aastal, taastati Saksa okupatsioonivõimude loaga ja hävitati jälle Harju
rajooni KP juhtkonna käsul 1948. aastal. Nõukogude okupatsiooniaegadel
(1948–1989) ümbritses mälestussamba
platsi kohalike poolt istutatud madal
hekk. Igal jõuluõhtul, Eesti Vabariigi
aastapäeval ja võidupühal põlesid heki
sees mälestusküünlad.
Tänane mälestussammas on taastatud 1989. aastal Jüri Muinsuskaitse
Seltsi eestvedamisel. Taastamise organiseerimisel osalesid Oskar Raudmets, Endel Lass, Jaan Utno, Voldemar
Proman, Vootele Ternel, Albert Rentel,
Lembit Sall ja Rein Sumberg. Samba
taastasid Heino Kuura juhtimisel kiviraidurid Vambola Sepp ja Ermo Nipp
väikeettevõttest „Kolm seppa“.
Mälestussamba kivisel plaadil on
Rae vallast pärit 46 langenu nimed, kes
I maailmasõjast tagasi ei tulnud ja 25
Vabadussõjas langenu nimed, kes kodutalusse ei jõudnud.

Eesti taasiseseisvumise algusaastatest alates on igal võidupühal, Tartu
rahu aastapäeval, Eesti Vabariigi aastapäeval asetatud pärjad Vabadussõjas
langenute mälestusmärgi jalamile.
Aastal 2000 sai alguse traditsioon
mälestada neid Vabadussõjast osavõtjaid, kes tulid sõjast koju tagasi
ja on maetud Jüri kirikuaeda või Jüri
kalmistule. Mõned aastad hiljem
hakati Rae vallavalitsuse esindajate poolt asetama küünlaid ka Rae
vallavanematele aastast 1889–1940
ja samuti teenekamatele Rae valla
ühiskonnategelastele. Need hetked
on ülevad.
Tänavune aasta on Rae vallas märgiline, tähistatakse aastaringselt Rae
valla 155. aastapäeva, möödub 30 aastat meie riigi taasiseseisvumisest ja ka
Rae valla uuest ärkamisajast. Tänasel
Rae vallal läheb hästi, siinsed inimesed linnalähedastes külades ja alevikes on kindlasti selle ütlemisega päri.
Mineviku ajaloolised ajad aga ähmastuvad ja ei muutu kirkamaks meie
omal tahtel. Tähtsamaks peame pidama siiski olevikku ja tulevikusuunitlust meie igapäevastes tegemistes.
Ent kui jaanilõkete sumedas öös
lendlevad tulesädemed kõrgele taevalaotusesse, siis miks mitte uskuda, et
sätendava valguse teel hõljuvad ka esivanemate varjud, kes pole enam meie
pärast mures…

Eesti Vabadussõjast (1918–1920)
osavõtjad Rae vallast, kes on
maetud Jüri kalmistutele:
Rein Randmeri
Jaan Utno
Ludvig Kraav
Jaan Remmel
Ants Remmel
Aleksander Hio
August Pilliroog
Jüri Pilliroog
Johannes Uustalu
Hans Ternel
Erich Aleksander Kasemaa
Ernst Karis
August Rajalo
Paul Rass
Rae valla vallavanemad (aastast
1889–1940), kes on maetud Jüri
kalmistutele:
Jüri Põldmäe – vallavanem aastatel 1891–1895
Gustav Sepper – vallavanem aastatel 1915, 1928
Kristjan Leukmann – vallavanem
aastatel 1906
Jaan Selks – vallavanem aastatel
1918, 1921, 1923, 1930, 1934, 1937, 1939
Johannes Proomann – vallavanem aastatel 1901, 1902, 1924
August Leukmann – vallavanem
aastal 1940
Ants Kibuvits – vallavanem aastal 1941
Rae valla teenekamad
ühiskonnategelased, kes on
maetud Jüri kalmistutele:
Jaan Saalverk (1874–1932)
Johannes Ratassepp (1889–1947)
Oskar Raudmets (1914–2003)
Jaan Virkepuu (1867–1949)
Jaan Remmel (1934–2007)
Julius Põldmäe (1911–2007)
Alfred Põldmäe (1908–2008)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vabadussõja
medal.
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest:

•

Patika küla Patika saekaatri kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega
nr 673. Planeeritav ala asub Patika külas
riigiteede 11114 Jüri-Vaida ja 2 TallinnTartu-Võru-Luhamaa tee vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,13 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata tootmismaale ärimaa kaassihtotstarve, seada ehitusõigus
ja hoonestustingimused kuni kahele
ärihoonele, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr
462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud tootmismaa. Detailplaneeringu koostamiseks
vajalikud uuringud selguvad detailplaneeringu koostamise käigus.

•

Järveküla Andrese tee 9 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 11.05.2021 korraldusega
nr 674. Planeeritav ala asub Järvekülas,
Andrese tee ääres, olemasolevate elamu kruntide vahelisel alal. Juurdepääs
planeeringu alale nähakse ette Andrese
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,87 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks
elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks ja üheks transpordimaa kinnistuks, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja
haljastus. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa. Detailplaneeringu koostamiseks vajalikud
uuringud selguvad detailplaneeringu
koostamise käigus.

•

Patika küla Johannese kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega
nr 715. Planeeritav ala asub Patika külas,
riigitee 11114 Jüri-Vaida ja Kautjala tee
vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Kautjala teelt või Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on
9,78 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks maatulundusmaa krundiks, määrata hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks
on määratud perspektiivne elamumaa
ning osaliselt asub kinnistu rohevõrgustiku alal. Rohevõrgustiku alale ehitustegevust ei kavandata.

•

Vaskjala küla Käraja kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega
nr 720. Planeeritav ala asub Vaskjala külas Veskimäe tee ja Pirita jõe vahelisel
alal, väljakujunenud elamupiirkonnas.
Juurdepääs planeeritavale alale on Veskimäe teelt. Planeeringuala suurus on
0,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistule elamumaa
sihtotstarve, määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks
on määratud perspektiivne elamumaa.

•

Kopli küla Vahtramäe tee 11 kinnistu detailplaneeringu
Detailplaneering on algatatud

Rae Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr 755. Planeeritav ala asub
Kopli külas Vahtramäe tee ääres, osaliselt välja kujunenud väikeelamute
piirkonnas. Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Vahtramäe
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,53 ha.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärgiks on jagada kinnistu kolmeks elamumaa krundiks ja üheks
transpordimaa krundiks ning määrata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepääsud, tehnovõrgud ja
haljastus.
Detailplaneeringu
koostamise
eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.
Detailplaneeringu koostamise
algatamisest ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamata
jätmisest

•

Ülejõe küla Kõpsu-Hansu ja Nurga
kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud ning
on jäetud algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr
716.
Detailplaneeringu
koostamisest
huvitatud isik Ringtee Tööstuse OÜ on
esitanud taotluse detailplaneeringu
koostamise algatamiseks Ülejõe külas
asuvatel Nurga (registriosa 5712402; katastritunnus 65301:011:0055; pindala 6,72
ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa)
ja Kõpsu-Hansu (registriosa 11134202;
katastritunnus 65301:011:0169; pindala
9,66 ha; sihtotstarve 100% maatulundusmaa) kinnistutel. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on Vanapere tee
ja Tallinna ringtee vahelisele maa-alale
tehnopargi kavandamine.
Detailplaneeringuga kavandatakse
äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbelisi
kinnistuid, määratakse ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juur-
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depääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala suurus on ligikaudu 17 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud perspektiivne tootmis- ja
ärimaa.
KSH jäeti algatamata seetõttu, et
detailplaneeringu kontekstis ei ole ette
näha planeeringuga kaasnevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt
olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee-,
pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke,
müra, vibratsioon või valgus-, soojus-,
kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud
tegevus ei avalda olulist mõju ning ei
põhjusta keskkonnas pöördumatuid
muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist,
heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu
koostamisel ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik
planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punktide 8 ja 12 ning käesoleva korralduse lisas
1 peatükis 5 toodud nõuete kohaselt detailplaneeringu koostamise käigus.
Korralduses ning korralduse lisades
1 ja 2 toodu osas on oma seisukohad andnud Põhja-Eesti Päästekeskus, Keskkonnaamet, Transpordiamet, AS Eesti Raudtee ja Põllumajandus- ja Toiduamet kelle
seisukohtadest tulenevalt on korraldust
ning korralduse lisasid 1 ja 2 vastavalt
täiendatud. Muinsuskaitseamet ei esitanud seisukohta.
Detailplaneeringu raames tuleb
koostada:
• mürauuring, mis peab sisaldama
nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklusmüra tasemeid ning nägema
ette võimalikud leevendusmeetmed.
• liiklusuuring, mis peab sisaldama
nii olemasolevaid, kui ka perspektiivseid liiklussageduse tasemeid ning hindama mõjusid olemasolevale taristule.
• tuleb teostada radooniuuring selgitamaks välja radoonitasemed ning
edaspidised radooniohjemeetmed.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla
tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa). Detailplaneeringu koostaja on Op-

timal Projekt OÜ (Keemia tn 4, Tallinn,
10615, Harjumaa).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise
otsusega on võimalik tutvuda Rae valla
kodulehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae
Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.
küla Suur-Sõjamäe tn
•41 Soodevahe
kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud ning
on jäetud algatamata keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH) Rae Vallavalitsuse 25.05.2021 korraldusega nr
756.
Detailplaneeringu
koostamisest
huvitatud isik Rail Baltic Estonia OÜ
on esitanud taotluse detailplaneeringu koostamise algatamiseks Suudevahe külas asuval Suur-Sõjamäe tn 41
(registriosa 12432902; katastritunnus
65301:001:5406; pindala 117200 m2; sihtotstarve 95% transpordimaa, 5% ärimaa)
kinnistul.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Rae Vallavolikogu
21.11.2018 otsusega nr 61 kehtestatud
Soodevahe küla Laanemäe ja Suur-Sõjamäe tn 41 kinnistute detailplaneeringu
pos nr 1, moodustatud kinnistule liita
osa Suur-Sõjamäe tn 37a kinnistust ja
kavandada moodustatavale krundile
Rail Baltic reisirongide hooldedepoo,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 12 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud transpordimaa.
Detailplaneeringu kontekstis ei ole
ette näha planeeringuga kaasnevaid
olulisi negatiivseid keskkonnamõjusid.
Planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt olulisi kahjulikke tagajärgi nagu
vee-, pinnase- või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon või valgus-,
soojus-, kiirgus- ja lõhnareostus. Kavandatud tegevus ei avalda olulist mõju, ei
sea ohtu inimese tervist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Seega keskkon-
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namõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei
ole vajalik. Korralduses ning korralduse
lisades 1 ja 2 toodu osas on oma seisukohad andnud Keskkonnaamet, Päästeamet, Transpordiamet ja Terviseamet,
kes olid seisukohal, et keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine ei
ole vajalik. Maa-amet, Eesti Raudtee AS
ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei esitanud seisukohti.
Detailplaneeringu raames tuleb:
• koostada mürauuring, mille koostamisel tuleb arvestada keskkonnaministri 03.10.2016. a määrusega nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil
planeeringu koostamise kohta esitatavad nõuded“;
• koostada õhukvaliteedi hindamiseks modelleerimine, mis peab vastama
keskkonnaministri 27.12.2016 määrusele
nr 84 „Õhukvaliteedi hindamise kord“;
• välja selgitada radooniohje meetmete rakendamise vajadus teostades
pinnaseõhust radoonitaseme mõõtmised lähtudes standardist EVS-ISO 1166511 „Pinnaseõhu kontrollimeetod proovivõtuga sügavusest“;
• koostada maa-ala dendroloogiline
inventeerimine. Lähtuda standardist
EVS 939-3 „Puittaimed haljastuses. Osa
3: Ehitusaegne puude kaitse“.
Detailplaneeringu koostamise algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja
on Rae Vallavalitsus (aadress Aruküla tee
9, Jüri alevik, Rae vald, 75301, Harjumaa);
detailplaneeringu koostaja on Skepast &
Puhkim OÜ (aadress Laki põik 2, Tallinn,
12919, Harjumaa).
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise
otsusega on võimalik tutvuda Rae valla
kodulehel https://www.rae.ee/keskkonnamoju-hindamised ja tööpäevadel Rae
Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 28.05.2021–11.06.2021
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 11.06.2021:

•

Lagedi aleviku Tehase tee 2a kinnistu detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae
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Vallavalitsuse 07.05.2019 korraldusega
nr 602 ning vastu võetud 04.05.2021 korraldusega nr 621. Planeeritav ala asub
Lagedi alevikus riigimaanteede 11112
Lagedi-Jüri tee ja 11111 Lagedi Jaama tee
vahelisel alal. Läheduses asub Lagedi
raudteejaam. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette
Lagedi-Jüri teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,7 ha.
Detailplaneeringu lahenduseks on
jagada olemasolev elamumaa kinnistu kolmeks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, üheks transpordimaa
sihtotstarbega kinnistuks, määrata
elamumaa kinnistutele ehitusõigus
ning hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasolev elamumaa.
Detailplaneeringute
vastuvõtmisest ja avalikust
väljapanekust 28.06.2021–11.07.2021
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee
9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada
hiljemalt 11.07.2021:

•

Lagedi aleviku Jõe tn 11 ja 11c kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 340 ning vastu võetud 18.05.2021
korraldusega nr 717. Planeeritav ala
asub Lagedi alevikus Jõe ja Kingu tänava nurgal, Pirita jõe ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,33 ha.
Detailplaneeringu lahenduseks on
liita Jõe tn 11 ja 11c kinnistud omavahel üheks krundiks ning määrata osaline elamumaa ning veekogude maa
kaassihtotstarve, määrata ehitus- ja
hoonestustingimused, juurdepääsud,
tehnovõrgud ja haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtots-

tarveteks on määratud olemasolev ja
perspektiivne elamumaa ning perspektiivne haljasala parkmetsamaa.
Detailplaneeringute
kehtestamisest:

• Peetri aleviku Kopli tee 25 kinnis-

tu

Detailplaneering on kehtestatud
Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 718. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus, Küti ja Kopli teede vahel olemasolevas elamupiirkonnas. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
Detailplaneeringu
lahenduseks
on jagada olemasolevast elamumaast
välja kaks elamumaa, üldkasutatava
maa ja transpordimaa sihtotstarbelised kinnistud, määrata ehitusõigust
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.
küla Jaama tn 2 kinnistu
• Ülejõe
Detailplaneering on kehtestatud

Rae Vallavalitsuse 18.05.2021 korraldusega nr 719. Planeeritav ala asub Ülejõe
küla ja Lagedi aleviku piiril, Jaama tänava (11301 Lagedi tee) ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1 ha.
Detailplaneeringu
lahenduseks
on jagada olemasolevast maatulundusmaast välja äri- ja transpordimaa
sihtotstarbelised kinnistud, määrata
ehitusõigust ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritava ala juhtotstarbeks on
määratud perspektiivne keskusmaa
juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://map.rae.ee/.

Rae valla põhjapiirkonna
üldplaneeringu
avalikustamine 05.06.2021–
05.07.2021
Rae Vallavolikogu 20.04.2021 otsuse nr 151
„Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine ning keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine“ alusel korraldab Rae Vallavalitsus üldplaneeringu
avalikustamise. Materjalidega on võimalik tutvuda Peetri raamatukogus (Pargi
tee 6, Peetri alevik) ja Rae Vallavalitsuse
(Aruküla tee 9,Jüri alevik) ruumides ning
digitaalselt veebilehel https://www.rae.
ee/pohjapiirkond.
Arvamused üldplaneeringule esitada
hiljemalt 05.07.2021. Ettepanekud saata
kirjalikult info@rae.ee või Aruküla tee 9,
Jüri alevik. Üldplaneeringu avalik arutelu toimub võimaluse korral 17.08.2021 kell
17.30 Peetri Koolis. Viimane info lisatakse
valla kodulehele.

Jäätmekava
avalikustamise teade
Rae Vallavalitsus teatab, et on valminud
Rae valla jäätmekava aastateks 2021–2026
eelnõu. Kohaliku omavalitsuse üksuse
jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda kohaliku omavalitsuse
üksuste territooriumil, jäätmehoolduse
korraldamise ja tõhustamise eesmärke
ning eesmärkide saavutamise meetmeid.
Rae valla jäätmekava aastateks 2021–
2026 eelnõuga on võimalik tutvuda 28.
juuni – 12. juuli 2021 Rae valla veebilehel
https://www.rae.ee/ ning Rae vallamajas
(Aruküla tee 9, Jüri alevik) esmaspäeviti
kell 08.30–13.00 ja 14.00–16.45 ning kolmapäeviti kell 08.30–13.00 ja 14.00–17.45.
Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult
Rae Vallavalitsuse kontaktidel – Aruküla
tee 9, Jüri alevik, 75302, Harjumaa ning
e-kirjaga aadressile ege.kibuspuu@rae.ee.
Jäätmekava eelnõu avalik arutelu
toimub 15. juulil 2021 kell 16.30 Rae vallamajas (Aruküla tee 9, Jüri alevik) juhul,
kui väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid. Avalikul arutelul osalemiseks
palume ennast registreerida hiljemalt 12.
juuliks 2021. Täpsem informatsioon avaliku arutelu toimumise kohta on leitav
veebilehel www.rae.ee.
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Hooldatud küttekolded
ja korstnad tagavad
Teie kodu tuleohutuse!

+372 587 71665

meil;info@puhaskolle.ee

Broneeri juba täna!

MURU NIITMINE

Teie soovid, tehtud meie kätega !

Ettevõtetele, korteriühistutele
ja eramutele

Küsi pakkumist!

Sinu muru, meie mure.
Mõistlik hind ja korralik kvaliteet!

5307 2076
info@viimistlusehitus.ee
Hoonete renoveerimine, juurdeehitused.
Pööningu-, katuse-, fassaadi-,
vundamendi soojustamine
ja renoveerimine.

onnemolekul@gmail.com
5672 0667
Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

Vihmaveesüsteemide ja
katuseturvatoodete
paigaldus
Info@vihmaveerennid.ee

Tel: 52 7 1059
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Drive In
või broneeri:
abctehno.ee

25€

Varajase broneerija

SOODUSTUS

KÕIK VAJALIK KODUAIA JA KRUNDI
HOOLDUSEKS
AKUTRIMMER
STIHL FSA 45
Integreeritud 18 V
liitiumioon aku

119.- €

AKUOKSASAAG STIHL GTA 26
Komplektis aku, laadija,
transportkohver jne.

149.-

149.- €
179.-

MOOTORSAAG STIHL MS 170
Väike, kerge ja võimekas.

149.- €
189.-

MURUTRIMMER
STIHL FS 38
Hea võimsuse ja kerge
kaaluga

159.- €
199.-

TEHNIKA MÜÜK, HOOLDUS, VARUOSAD JA RENT
VÕTAME SINU TÖÖRIISTAD KEVADHOOLDUSESSE!

Peetri ülevaatuspunkt: Vana-Tartu mnt 74
Avatud: E-R 9-19 ja L 10-15
Telefon: 6 998 606
E-post: peetri@abctehno.ee

AIATÄHT SAKU: Tehnika 7 (Saku keskel E-Tehno autoülevaatuspunkti kõrval)
AIATÄHT TALLINN: Tuleviku tee 10, Peetri (Tallinna piiril, Tartu mnt. ääres)
E-R 9 – 18 ja L 10 – 13
TALLINN Tel: 5558 5709 SAKU Tel: 5324 4296 E-post: info@aiataht.ee

www.aiataht.ee

www.facebook.com/aiataht

REKLAAM
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Nüüd haagiserent
ka Rae Vallas!
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SUITSUAHJUD

KUTSU TUBLI TÖÖMEES APPI!

GAASIGRILLID
PELLETGRILLID
TARVIKUD ja VARUOSAD
 Kiire kojuvedu! 
EESTI AINUS GRILLIKAUBAMAJA

Avatud T–R kella 11–18
Allika tee 2, Peetri
e-kaubamaja 24h
www.grilliguru.ee

Ehitame AIA,
paigaldame TÄNAVAKIVID, rajame MAHASÕIDUD,
korrastame AIA, pügame HEKID,
rajame KÕNNITEED ja
PEENRAD

T

ABI

Telli: www.tooabi.ee
tel +372 5380 4290
info@tooabi.ee

REKLAAM
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“Toiduettevõttes HKScan töötamise juures meeldib enim see,
et tööandja peale saab kindel olla ning kui ise oled töökas ja tubli,
siis tunnustatakse ja pakutakse ka arenguvõimalusi.”
Pikaajalised kolleegid HKScanis

Sind ootavad:

Tuliuued masinad ja laotehnika viimane sõna
Kohapealne väljaõpe
Moodne, mugav ja uus tööriietus
Oma töötaja soodustusega söök
Mugavad puhkevõimalused
Toetused perekondlike sündmuste ja tööjuubelite puhul
Aktiivse eluviisi ja sporditegevuse toetus
Suurtematest lähiasulatest tasuta transport tööle ja tagasi
Konkurentsivõimeline ja motiveeriv töötasu –
teed rohkem, teenid rohkem!

TULE ROHKEM
KUI TÖÖLE.
TULE TIIMI!

Tuliuus ja nutikas
HKScani logistikakeskus pakub tööd

KOMPLEKTEERIJATELE ja
LAADURIJUHTIDELE.

Võta meiega julgelt ühendust!
Kirjuta personal@hkscan.com või helista telefonil 56 887 267, 56 887 307.

HOTE
ÜHI TERV

R

+372 501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee
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kutseline maakler



JÜ

Elmar Liitmaa

Juhtiv kinnisvarabüroo Eestis

SE S

Tunnen Sinu kodukanti läbi ja lõhki –
Rae vald on ka minu kodu!

I

KU

APIA
RASEKES

www.pindi.ee

KONTAKT JA AEGADE
BRONEERIMINE

mikk.taniel@gmail.com
+372 5190 8234
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Kas teadsid, et
Ülemiste Keskuses
asub ka PetCity
loomakliinik?
Kliinikusse ootame vastuvõtule
nii kasse kui ka koeri.
Pakutavad teenused:
Vaktsineerimine
Konsultatsioon
Diagnostika
Kirurgia
Ravitoitude müük
Väikeloomi, linde ja eksootilisi
loomi võtab vastu Rannamõisa
PetCity loomakliinik.
Asume Ülemiste Keskuses,
esimesel korrusel

PetCityl on ka eraldi sissepääs keskuse taga.

Tel 513 6990 • ulemiste@petcitykliinik.ee
E-R 10.00-20.00,
L 10.00-18.00, P suletud

REKLAAM
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INFO & REGISTREERUMINE
www.taimaut.ee
+372 52 04 057
info@taimaut.ee

LASTELAAGRID
SUVI 2021

Tule tööle
moodulmajade
tehasesse

OOTAME OMA
MEESKONDA:
- ehitus- ja tootmistöötajaid
- laotöötajaid
Töökoht asub Jüri Tehnopargis.

RAMIRENT MODULAR FACTORY AS

Anna endast märku cv.tehas@ramirent.ee
Lisainfot tööpakkumiste kohta saad telefonil +372 55 87 221
või meie karjäärilehelt tulemeile.ramirent.ee

Tööriistarent teid teenindamas.
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Reakuulutused

•

EhitusOutlet Kose alevikus pakub
immutatud poste, puitu (Siberi lehis),
soojustust, aiakaupu (varjualused, kuurid,
aiamööbel) jpm. Pakume ka transporti.
Lisainfo: www.ehitusoutlet.ee;
tel 5656 0096.
RAAMATUPIDAMISTEENUST pakub
Holdes Finants OÜ. Tel 5624 3986,
holdesfinants@gmail.com.
Ostan kasutuseta jäänud seisva
sõiduki. Ei pea olema sõidukorras.
Võib olla rikkega. Sõiduauto, kaubik,
maastur. Võtan arvelt maha. Oodatud
kõik pakkumised. Kiire tehing ja
vormistamine. Tel 5365 4085,
skampus@online.ee.
Lõikan hekki, trimmeriga pika rohu ja
heina niitmine, saetööd aias. Tel 5554 7291.
Kutsetunnistusega korstnapühkija.
Töötan puhtalt ja väljastan ametliku akti.
Tel 5689 0125, e-post kuldnoop@gmail.com.
Eraisik teostab elektritöid. Oman
sisetööde elektriku 5. taset. Rohkem infot
tel 5667 3226.
Lastega noor pere ostab maja või
krundi Jüris. Soovitavalt otse omanikult.
Kontakt: Anna1990@mail.ee.
Soovin osta elamumaad Rae vallas
alates 1000 m2. Eelistatud asukoht:
Kodala, Järveküla, Peetri, Uuesalu.
Helista tel 5787 9921 või saada e-kiri
laurencius008@gmail.com. Vaatan läbi
kõik pakkumised.
Pakun muruniitmise ja
trimmerdamise teenust koduaedades,
ühistute ja äriühingute ümbruses. Helista
ja küsi lisa, tel 5399 3595.
Ostan kõiki sõidukeid. Avariilisi,
riketega, vanu jne. Koha peal
vormistamine ja tehing. Pakkumised
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671.
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sulas.
Arvelt maha võtan ise.
Ostan elamumaa Rae vallas. Helista tel
5340 1257 või saada e-kiri
a.ots@outlook.com.
Müüa küttepuud: lepp 40 €/ruum,
sanglepp 43 €/ruum, kask 50 €/ruum. 40
cm, 50 cm. Alates 10 rm transport tasuta.
Tel 5813 5116.
Müüa lõhutud küttepuud kohale
toomisega. Lepp, sanglepp, kask,
metsakuiv okaspuu. Hinnad soodsad!
Küsi hinda! www.pakhalupuu.ee,
pakhalupuu@gmail.com, tel 509 9598.
Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, silte, raamatuid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel
602 0906 ja 501 1628, Tim.
Fassaadid, katused, üldehitus- ja
viimistlustööd. Majade ja hoonete ehitus,
võtmed kätte lahendused. Tel 5352 9476,

•
•
•
•
•
•
•

mehitus@gmail.com.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@
est-land.ee.
Liuguksed ja riidekapid. Abi garderoobi
projekteerimisel. Parimad hinnad.
Instagram @nagusulou, FB Nagusul OÜ,
tel 522 1151, nagusul@gmail.com.
Muld, multš, turbamuld, liiv, kild,
freesasfalt jne. 1–20 tonni, info@kallur.
ee, kallur.ee, tel 501 2123. Võta julgelt
ühendust!
www.dr-sanitaartehnika.ee pumbad
ja kaevuadapterid salvkaevudele.
Lihtsalt puhas vesi kaevust tuppa – kaup
DPD kulleriga üle Eesti kohale. D.R.
Sanitaartehnika EPOOD on avatud 24/7,
tel 740 9142.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

SIIM VORSMANNi
mälestavad lähedased

Vaida Põhikool
avaldab kaastunnet
Emiliale ja Kevinile emaga

SIIM VORSMANNi
kaotuse puhul.

Sinust mälestus me hinges elab,
Sinu hääl veel kõrvus kõlab...

Müüa küttepuud:
kuivad, märjad,
lepp, kask, kuusk,
must lepp.

Tasuta transport.
Tel 5648 4838

•
•

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
Ja süütab taevasse tähe.

Mälestame kallist sõpra

SIIM VORSMANNi
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.

Vaida kooli klassikaaslased ja
klassijuhatajad.

Avaldame siirast kaastunnet
Marianne ja tema perele
kalli venna

SIIM
VORSMANN
MAIMU RAHU
põlist kurnakat
jääb mälestama
Kurna küla kogukond

kaotuse puhul.

Klassikaaslased Vaida
Põhikooli ajast.

Mälestame kauaaegset naabrit

LONNI JUHKAM
sügav kaastunne omastele

ARVED
KUUSEOKi

Kurna küla kogukond

Betooni 17 maja rahvas.

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud....
Sügav kaastunne Helju
Juhkamile kalli

EMA

kaotuse puhul.
Taaramäe lasteaed ja
Sirelikese rühm

MAIS LAHKUNUD
ARVED KUUSEOK
SIIM VORSMANN
MAIMU RAHU
IRENE KUKTAL
LONNI JUHKAM
RAISSA ZAHHARTŠUK

RAE SÕNUMID
JUUNI 2021

Mais
registreeritud
sünnid
BRANDON EVER
CHRISTOFER GRAUBERG
ROBERT RAJATALU
ROBERT SEPP
JASPER PRUUL
AUGUST TAMMEVESKI
RICHARD RA PUSKAR
NICOLAS TŠIKALO
HUGO AUGUST HIIEMÄE
ROBERT TUUR
KREGOR LEPP
MAIRON UTAR
TREVOR UTAR
MIKO SEBASTIAN SAAR
HUGO VIIRA
RAHEL SIMMER
AFINA TEIVAS
LOORE KIRS
JETE MARLEEN TOOMING
AURORA LETT
MIRTEL KASK
RAMONA RAIG
HEDI HARIN
LILIEN BARAMIDZE
REBECA JÄRV
REGINA JÄRV
EMILIA ELISABETH HIIEMÄE
MARII KATTEL
MINNI KUUSEMAA
EMILIA JENGIBARJAN
SAMIA SÕNAJALG
AURELIA KALVIK
PATRICIA STSIMBORSKI
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Juunikuu sünnipäevad
LUISA PLUKŠ

95

REET LILLEOKS

75

VIKTOR MOSSOV

91

LEMBIT VAARIK

75

HUBERT UUDAM

90

ANNE HERMAKÜLA

75

AINO MERILA

90

JAAK RAIDMA

75

HELDUR TAMMEORU

88

URVE OTSPERE

75

IRJA LUTSBERG

87

ANNA SOIKONEN

75

LARISSA VAKSMAN

87

REIN KARM

75

ALEKSANDER TURSKI

84

MAIE METSIS

75

MAIMU TANING

83

VALENTINA NOTBERG

75

REIN VIINA

83

AINO LUTS

75

ENNO SÄREKANNO

83

MALLE HAAB

75

VÄINO KASK

83

EEVI LUIK

70

VAINO NAPP

82

AINO METS

70

HANNES MEIER

82

UNO PUUSEPP

70

HILMA POHLAK

82

VALERY MAZAKOV

70

ZOYA VOLYNKO

82

ÜLLE ENOK

70

LIA SEPP

82

KERSTI REI

70

MALLE LISSMANN

82

TIIT KÄRNER

70

MILJA ARON

81

VÄINO ANTEPLOON

70

REET MALSROOS

81

VALEV LILLIPUU

65

MAARIS KIVISTIK

80

KARMEN VESPER

65

MARJE SAAR

80

THEA KRIIVA

65

MARIA VOLMERSON

80

MARIS MATT

65

ANNA TILK

80

ANDRES ARUVÄLI

65

FAINA VIHM

80

ÜLLE MÖLDER

65

ELMA STEINFELD

80

ELMAR VEERSALU

65

JAAN HIIO

80

MARE KALLEJÄRV

65

HELLE IKNER

80

ÜLLE TAMM

65

ANNE RENTEL

75

HEILI VALDEK

65

SVETLANA HÄRM

75

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Peatoimetaja: Reti Meema, 5650 3357
Teostus: Meediapilt OÜ

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž on 9250
eksemplari ja see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt 20.
kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

