AUGUSTINUMBRIS:
• Uus bussiliin ühendab Rae valla
suured elamupiirkonnad
• Rae Huvialakool laieneb
avatavasse Järveküla Kooli
• Suve lõpp toob valda suured
rahvaspordiüritused
• Ühiste kavatsuste kokkulepe
riigigümnaasiumi rajamiseks on
sõlmitud

Rae valla ametlik väljaanne
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Fotomontaaž Marju Viliberg
Foto: Signe Heiberg

Rae vald tuli 2.-3. juulini Vändras toimunud valdade suvemängudelt tagasi suvemängude
võitja karikaga. Tiitli nimel tegid suurepärast tööd 61 sportlast, loe lähemalt lk 12–13.
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vallavalitsus

Ranitsatoetust
saab taotleda
internetis

Foto: Rae Sõnumid

Alates 1. juulist saab ranitsatoetust
taotleda internetikeskkonnas Arno,
mis asub aadressil http://piksel.ee/
arno/rae/. Rahvastikuregistri järgi on
tänavu ranitsatoetuse saajaid ligikaudu 360.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul
tuleb taotlus ära esitada arvestusega,
et 30. september on lõpptähtaeg, aga
toetussumma väljamaksmine toimub
oktoobrikuu jooksul. Ranitsatoetuse saamiseks peab vaatama, et laps ja
tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse
taotluse esitamist.
Abivallavanem soovitab Arno programmi kasutada. Arno kaudu toetuse taotlemisel on oluline eelis see, et
nõudmised ranitsatoetuse saamiseks
on lihtsamini märgatavad ja taotlust ei
saa ära saata täitmata lahtritega. Elektrooniline vorm nõuab kõikide tingimuste lahtritesse sisu lisamist.
RS

Jäätmete
äraandmisest
Järveküla
jäätmepunktis
Jäätmepunktis saab tasuta ära anda
lehtklaasi, vanapaberit, ohtlikke, elektroonika-, haljastus-plasti- ja pakendijäätmeid. Enamik jäätmeid, mis jäätmepunkti tuuakse, leiab oma koha ka
õiges jäätmekonteineris, kuid kahjuks
tuuakse jäätmepunkti ka sinna sobimatuid jäätmeliike, peamiselt rehve ja
suurjäätmeid (nt mööbel, vaip, kraanikauss jms).
RS
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Oktoobris valmib
kergliiklustee
Peetrist Tartu
maanteeni
Korda saab auklik sõidutee lõik
Kergliiklustee rajatakse Väljaotsa teelt
kuni Rae valla piirini ja valla piirist Tartu
maanteeni. Peetrit ja Tallinna ühendava
valgustusega kergliiklustee lõigu ehitamine algab tänavu augustis ja teelõik valmib
oktoobri teisel poolel.
„Meie suur soov oli kergliiklustee valmis saada 1. septembriks, kuid nüüdseks
lahenenud maaküsimused võtsid kavandatust kauem aega. Uus kergliiklustee valmib oktoobrikuu lõpuks ning enne kõige
pimedamat ja lumist perioodi on turvaline
liikumine kõigile tagatud,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.
Tallinna linn remondib Rae valla pii-

rist kuni Tartu maanteeni sõidutee katte
ja ehitab selle äärde 600 meetri pikkuse
kergliiklustee lõigu. Vajalik hankemenetlus ehitajaga töövõtulepingu sõlmimiseks
lõpeb Tallinna kommunaalameti teatel augusti keskpaigaks.
Tee-ehitustööde lõppemisel saab Järvekülast ja Peetrist ohutult liigelda mööda
kergliiklusteed Tartu maanteeni.
Kergliiklustee ehitamiseks on Rae vald
ja Tallinna linn taotlenud rahastust Euroopa Regionaalarengu Fondi linnaliste piirkondade arendamise meetmest.
RS

Suurjäätmete ja rehvide äraandmise võimalused
Vanarehve võetakse elanikelt tasuta vastu esmaspäevast reedeni kell 9–18 aadressil Tartu
mnt 119, Tallinn (Vianor) ja reedeti kell 10–16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Helenart OÜ).
Suurjäätmete äraandmine on lahendatud korraldatud jäätmeveo raames, mis tähendab, et ühendust tuleks võtta ASiga Eesti Keskkonnateenused (tel 1919) ja tellida suurjäätmete vedu. ASi Eesti Keskkonnateenused suurjäätmete 1 m3 äraviimise hind on 5,18 €.
RS

vallavalitsus

Kaunis
Kodu
otsib valla
kauneimat
aeda
Rae vallavalitsus kuulutab välja heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks heakorrakonkursi
Kaunis Kodu 2016.
Keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu sõnul saab konkursile kandidaate esitada iga
vallakodanik ja seda saab teha 25. augustini. Kandidaatide esitamisel oodatakse
aktiivsust kindlasti Rae valla 27 külavanemalt. „Kandidaadist saab teada anda
e-posti teel: ege.kibuspuu@rae.ee või helistades telefonile 605 6781, kuid eelneval
viiel aastal esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa,“ selgitab Kibuspuu.
Kõikide esitatud kandidaatidega võtab
vald ühendust septembris, et kokku leppida
külastusaeg, mis pererahvale sobib. Kauni
Kodu konkursi komisjoni ülesanne on hinnata objekti välishooldust, sobivust maastiku,
haljastust ja dekoratiivelemente ning kõiki
kriteeriume kokkuvõttes objekti üldmuljet.

Foto: Rae Sõnumid

Kauni Kodu konkursi I koha
võitnud aed Venekülas.

Kauni Kodu konkursi
tähtaeg kandidaatide
esitamiseks on
25. august 2016.
Esitada saab kolme kategooriasse
• individuaalelamud
• ettevõtted, asutused
• kortermajad
Konkursi tulemused teeb kindlaks
vallavalitsuse moodustatud komisjon,
kes teostab osalevate objektide ülevaatuse 2016. a septembris ning seejärel
esitab võitjad Rae vallavalitsusele kinnitamiseks.
Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja kinkekaartidega.

Keskkonnaspetsialist lisab, et objektide hindamine käib kolmes kategoorias.
Eraldi hinnatakse individuaalelamuid, ettevõtteid või asutusi ning kolmanda kategooriana kortermaju.
Kibuspuu soovitab inimestel, kes on märganud ilusat aeda ja soovib aia omanikku töö
eest tunnustada Kauni Kodu konkursile kandidaadi ülesseadmisega, võtta eelnevalt objekti omanikuga teavitamise eesmärgil ühendust, et ära hoida võimalikke arusaamatusi.
Kauni Kodu konkursi komisjoni kuuluvad vallavanem Mart Võrklaev ja abivallavanem Priit Põldmäe, maastikukujundaja Maire Paks, arhitekt Kadri Randoja,
peaarhitekt Siim Orav ja keskkonnaspetsialist Ege Kibuspuu.
Konkursi parimad saavad tänukirja ja
aiapoe kinkekaardi.
RS

Järveküla Kooli algklasside maja avatakse 1. septembril

Kooli ehitamine toob kaasa uue liikluslahenduse. Vana-Tartu maanteele
ehitatakse bussitaskud, kaks künnist
koos valgustatud ülekäiguradadega.
Reti teele ehitatakse samuti valgustatud
ülekäigurada. Ülekäigurajad saavad
ohutussaared ja liiklusohutuse tõstmiseks piiratakse sõidukite liikumiskiirus
50 kilomeetrile tunnis.  Foto Rae Sõnumid

Järveküla Kooli asub 15 klassikomplektis
õppima ligi 300 õpilast. Kooli direktori
Mare Räisi teatel on esimeste klasside õpilasi üle saja, kes 1. septembril oma esimest
aabitsat ootavad.
Direktori sõnul ei mahu kõik õpilased
ühele aktusele ning kool korraldab piduliku ürituse kahes vahetuses. Aktuste ajad
avaldatakse kooli koduleheküljel http://
jarvekyla.edu.ee/.
Esimesel aastal toimub Järveküla Koolis õppetöö 1.–6.klassini, kuid edaspi-

di hakkab kool töötama traditsionaalse
9-klassilise põhikoolina.
Kooli ehitamise eest vastutava abivallavanema Madis Sariku sõnul on 1. septembriks algklasside majas tagatud kõik
õppetööks vajalik ning ehitustöö jätkub
põhikooli majas. Järveküla Kooli ja selle
juurde kuuluva spordikompleksi lõplik
valmimine jääb oktoobri teise poolde. Lepingujärgne ehitamise lõpptähtaeg on 23.
oktoober.
RS

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad: esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18
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Suve lõpp toob Rae valda
suured rahvaspordivõistlused
Augustikuu lõpus ja septembri esimesel nädalavahetusel toimub Rae vallas mitu üleriigilise
tähtsusega rahvaspordivõistlust, mis toovad kaasa ajutisi liiklusmuudatusi ja pakuvad kaasategemise või kaasaelamise võimalust.
20. augustil ehk Eesti taasiseseisvumispäeval toimub Peetri aleviku ümbruses esimene Peetri Jooks.
Valida saab 10 km põhidistantsi ning 4,7 km heategevusjooksu vahel. Lühike rada teeb Peetrile sisuliselt tiiru peale, pikema maa läbijad põikavad ka
Järvekülla. Samal päeval toimuvad VII Peetri Lastejooksud ja I Peetri Noortejooksud.
Peetri Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja
sõnul oli ta koos mõttekaaslastega võistluse ideed
oma peas veeretanud kolm aastat. Peetri elanikuna
otsustas ta härjal sarvist haarata, kui Vana-Tartu
maantee äärde valmis Jürini kulgev kergliiklustee.

Peetri Jooksu liikluskorralduse
muudatused

• Jooksumarsruudil on 20.08 liiklus suletud või
häiritud kell 14.00–21.00
• Liikluseks on suletud Pargi tee ning Küti tee
(Pargi tee ja Mõigu tee vahelisel alal)
• Liiklust piiratakse lühiajaliselt liiklusreguleerijate poolt Peetri teel, Kuldala teel ja Aruheina teel, tekib lühiajalisi seisakuid
• Noortejooksude ajal piiratakse liiklust lühiajaliselt Uusmaa teel, Vägeva teel ja Küti teel
(vahemikul 14.45–17.00)
• Vana-Tartu mnt liikluskorraldust on muudetud,
kehtivad kiirusepiirangud ning tekib lühiajalisi
seisakuid seoses jooksjate teeületustega
• Kindluse tee, Liiva tee ning Vana-Järveküla tee
on liikluseks avatud, kuid kehtivad kiirusepiirangud ning võib tekkida lühiajalisi seisakuid
• Häälinurme tee ja Mõigu tee on liikluseks
avatud, kuid kehtivad kiirusepiirangud ning
võib tekkida lühiajalisi seisakuid
• 20.08 on muudatus bussiliini nr 121 Tallinn–
Peetri–Tallinn liikluskorralduses. Bussiliin nr
121 suunatakse vahemikus kell 14.40–19.50 ümbersõidule mööda Mõigu teed ja Peetri teed. Peatuste Peetri kool ja Uusmaa asukohad on muudetud ning tähistatud ajutiste liiklusmärkidega.
• Parkimine toimub selleks ettenähtud parkimisaladel, kus abistavad liikluskorraldajad
(parkimisalade kaardid lisatakse nädal enne
võistlust)
Allikas www.peetrijooks.ee
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Peetri Jooksu põhidistantsi rajakaart meeleolu ja joogipunktidega.

uudised
„Asukoht on väga oluline,“ rõhutab
Merivälja. „Harrastusjooksjad eelistavad
lauget profiili ja 10 km pikkune distants on
kõige sobilikum. Kaalusime jooksu asukohana tõsiselt ka Viljandit, kuid eelistasime
Peetrit, kuna siinne rada sobib harrastajatele ja siin puudub oma jooksuvõistlus. Peetri
ja Rae valla kasuks räägib ka pidevalt suurenev elanike arv.“

Peetri Jooksu ajal raja ääres
bändid ja laval Getter Jaani

Peetri Jooksu läbiviija on MTÜ Jooksupartner oma 70-liikmelise tiimiga. Tegemist on rikkaliku kogemustepagasiga
harrastajate seltskonnaga, kes käinud end
muuhulgas proovile panemas maailmakuulsatel maratonidel Rotterdamis, New
Yorgis ja Honolulul. Merivälja ei tee saladust, et korraldusmeeskond on ambitsioonikas ja kavas on pakkuda osalejatele killukesi suurlinnade maratonidel nähtust.
„Enamikul Eesti võistlustel puuduvad
meeleolupunktid, mis ergutaksid pingutama ning tekitaksid rõõmutunde,“ ütleb
Merivälja otsekoheselt. „Meie teeme igale
kilomeetrile meeleolupunkti, mis muudab
raja läbimise nauditavamaks.“
Kõiki startijaid saadab jooksurajale
Priit Lätt oma ülivõimsa ja energiast pakatava trummisoologa. Koostöös noortele muusikutele suunatud konkursiga
Noortebänd annavad meeleolupunktides
energialaengu mitmed ansamblid ja muusikud, nagu näiteks Lights on the Ceiling,
Steps to Synapse ning Eliot Ness, trummisoologa esineb Sander Aasväli.
Peetri Jooksule paneb meeleoluka punkti kell kaheksa algav Getter Jaani kontsert.
Soojendusbändina astub lavale Airways.
Peetri Jooks on eriline ka selle poolest,
et põhidistantsi start antakse laupäeva õhtul. „Mina olen endalt küsinud, et miks algavad Eestis maratonid reeglina pühapäeva
hommikul,“ arutleb Merivälja. Pealegi pole
hommikune võistluskoormus organismile
väga hea.“
Peetri Jooksu esialgset optimistlikku
eelarvet on juba korrigeeritud, viimaste
prognooside kohaselt jääb see 35 000 euro
piiresse. Merivälja lisab, et kõik korraldusega seotud inimesed, kellest ligi paarkümmend läbisid ka liiklusreguleerijate
koolituse, teevad seda vabast tahtest.
„Esimesel aastal on raske sponsorite
usaldust võita, sest meil pole midagi ette
näidata,“ sõnab Merivälja. „Mulle on jätnud sügava mulje Eesti Ööjooks, mille
peakorraldaja Marko Torm astus ürituse
nimel abilinnapea ametist tagasi, müüs
kodulehe tegemiseks maha krundi Saare-

Fakto rattavõistlus algab ja lõpeb Peetris
3. septembril toimuva traditsioonilise Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu suurim muudatus on see, et harrastajatele suunatud rattaüritus algab ja lõpeb Peetri koolimaja ees. Peakorraldaja Mihkel Reile sõnul loobus ta senisest stardilinnakust Vabaduse väljakul, sest
liiklusreguleerimisega kaasnevad kulud hakkasid moodustama liiga suurt osa eelarvest.
„Suuname vabaneva raha kultuuriprogrammi, mis kohalikele elanikele kindlasti
suurt huvi pakub,“ selgitab Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu peakorraldaja Mihkel
Reile. „Terve päeva kestev üritus loob mõnusa õhkkonna ja meelitab loodetavasti rohkelt Rae valla elanikke sportlikult vaba aega veetma.“ Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu
päevajuht ja õhtune peaesineja on Kristel Aaslaid. Teiseks esinejaks on Rasmus Rändvee, hommikul toimub ABBA videokontsert.
Fakto Auto Tallinna Rahvasõit pöörab võrdselt tähelepanu nii maantee- kui ka
mägiratturitele. Maanteesõidus, mis viib ratturid mööda Vana-Tartu maanteed Jürini
ning sealt edasi Peningisse ja Vaidasse, saab valida 107,8 ja 66,5 km radade vahel.
Eespool nimetatud kohtades annavad ratturitele hoogu juurde ergutuspunktid. Mägirattarajad pole veel täielikult paigas, kuid vahemaad jäävad 40–45 ja 25 km piiresse.
„Oleme ainus rattavõistlus Eestis, mis pakub kombineeritud distsipliinide arvestust. Hansaviimistluse Eriti Kõva Tegija võistluses peetakse nendele meestele ja naistele eraldi arvestust, kes läbivad alguses pika mägirattadistantsi ning seejärel lühema
maanteesõidu. Ajad summeeritakse ja paremad saavad auhinna,“ tutvustab Reile.
Peetris toimuvad ka Actual Print Lastesõidud ja vihmavaba ilma korral püstitatakse kõigile tasuta kasutamiseks suur batuut.
Seoses Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu võistlusega suletakse Peetri alevikus 3. septembril liiklus Pargi teel ja ajavahemikul kl 17–19.30 toimuvate lastesõitude ajal
ümber pargi käivatel teedel. Sõiduteed, mida kasutatakse Rae vallas võistlusrajana,
on 3. septembril liiklemiseks avatud, kuid autojuhtidel palutakse olla arvestav.
Andres Kalvik
Foto: Sander Maasing / Rattaprofid

maal ning tagastas eelarve kokkusaamise
nimel enda ja naise auto liisingule. Pingutused kandsid vilja ja teisel aastal oli neil
juba üle kuue tuhande jooksja.“

Kogutakse raha liikumispuudega poisi raviks

Peetri Jooksul on Eesti tippudest lubanud
startida Liina Tšernov ja Keio Kits. Eksjalgpalluritest tulevad rajale Indrek Zelinski, Andres Oper, Marko Kristal, Teet
Allas, Martin Reim ja Raio Piiroja.
Merivälja möönab, et tiheda konkurent-

si tingimustes tuleb osalejate meelitamiseks
neile lisaks elamusele pakkuda ka midagi
käega katsutavat. Peetri Jooksu korraldajad
on tänavu panustanud seljakotile, jooksusärgile, Apollo kinopiletile ja medalile. Igast heategevusjooksu osavõtutasust läheb viis eurot
liikumispuudega 8-aastase poisi Jani raviks.
Koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi
Lastefondi ja heategevusjooksu patrooni
Kertu Jukkumiga on eesmärk koguda nii
palju raha, et Jan seljataks lihasspastilisuse
ehk lihaste kange oleku ning saaks ise tulevikus jooksuvõistlustel kaasa lüüa.
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Rae elanikud on
oodatud ümber
Ülemiste järve
jooksma
27. augustil toimub DFDS
Järvejooksude sarja viimane etapp, 44. jooks ümber
Ülemiste järve. Tegemist
on unikaalse jooksuga, sest
vaid üks kord aastas saab
joosta ja kõndida 14 km
pikkusel ringil ümber joogiveeallika.
Jooksutrassist kulgeb
vahetult Ülemiste järve
ääres 12 km. Vaid kilomeetrid kolm kuni viis on
maha märgitud Vana-Tartu maanteele ja seetõttu
on liiklus Häälinurme
teest kuni Leerimäe teeni
jooksu ajal osaliselt häiritud. Liiklejatel on soovitatav piirkonda vältida
ajavahemikul kell 12–13.
Lisaks
järveringile
kuulub jooksupäeva programmi ka 5,5 km Ülemiste
metsajooks, millest pool
maad kulgeb vahetul järve
ääres. Päeva avavad aga
lastejooksud, kus väikesed
jooksusõbrad lippavad ca
300 m veepuhastusjaama
territooriumil.
Jooksu peakorraldaja Urmo Raiendi sõnul
sobib üritus väga hästi
testjooksuks kõigile, kes
hiljem osalevad SEB Tallinna maratonil või poolmaratonil.
Võistluskeskus koos
jooksu Expoga asub veepuhastusjaama territooriumil. Expol saab Asicsi
kliinikus testida jooksujalatseid ja selle järgi leida
endale sobivaim.
Traditsiooniliselt toimub samal päeval ka Tallinna veepuhastusjaama
lahtiste uste päev. Põnevatel ekskursioonidel on
võimalik tutvuda joogivee valmimisega.
Andres Kalvik
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Septembrist alustab Rae valla suuri
elamupiirkondi läbiv uus avalik
bussiliin nr 132
Uus Harjumaa bussiliin liininumbriga 132 hakkab
sõitma alates 1. septembrist ringliinina marsruudil Balti jaam – Tartu mnt – Vana-Tartu mnt – Järve tee – Assaku tee – Raeküla tee – Assaku-Jüri
– Aruküla tee.
Uue bussiliini käivitumisel paraneb oluliselt liikumine suurte elamupiirkondade vahel Rae vallas.
Omavahel on ühendatud Peetri aleviku süda – Järveküla – Assaku – Rae küla ja Jüri, mis tähendab, et
Peetri piirkonnast saab otse sõita nii Rae külla kui
ka Jürri ja sealt tagasi.
Lisaks elamupiirkondade omavahelisele ühendamisele tiheneb bussiliini nr 132 tööle hakkamisel Rae valla side Tallinnaga.
Tallinnas peatub liin peatustes Balti jaam, Vabaduse väljak, Kunstiakadeemia, Keskturg, Autobussijaam, Sossimägi ja Lindakivi. Rae vallas
on ettenähtud peatumine kõikides marsruudil
ettenähtud peatuspaikades, mis on tähistatud
peatuse nimega või liiklusmärgiga nr 541a.
Bussiliin nr 132 hakkab esialgu sõitma tööpäevadel 8 korral. Puhkepäevadel ja riiklikel
pühadel 3 korral kummalgi suunal.
Bussi sõidugraafik on kättesaadav aadressil
www.peatus.ee ja bussipiletite hinnad leiab bus-

Liin 132 marsruut ühendab alates septembrist
2016 omavahel Peetri – Järveküla – Rae küla –
Jüri. Uus liin sobib hästi õpilastele, kel vaja liikuda
kodu ja kooli vahel.
siliini operaatori Harjumaa Ühistranspordikeskuse koduleheküljelt https://www.harjuytk.ee/
piletite-hinnad
RS

Busside sõidugraafikud on kättesaadavad aadressil www.peatus.ee ja bussipiletite hinnad leiab bussiliini
operaatori Harjumaa Ühistranspordikeskuse koduleheküljelt https://www.harjuytk.ee/piletite-hinnad

Septembrist muutub Peetri–Tallinna
bussiliin nr 121 ringliiniks ja buss sõidab
Järvekülani
Septembrist hakkab bussiliin
– Pargi tee – Mõigu tee – Tartu
nr 121 sõitma ringliinina ning
mnt ja Balti jaam.
marsruuti on lisandunud JärveBussiliin nr 121 uus marsküla Kool Reti tee ja Vana-Tarruut ei läbi enam Vana-Tartu
tu maantee nurgal. Ringliinina
maantee seda osa, mis jääb
sõites tagab buss igapäevase
Peetri Veskist Tallinna poole.
regulaarse liikumise võimaluKuid sellel lõigul hakkab sõitma
se kahe suure elamupiirkonna
uus bussiliin nr 132, mis alustab
Peetri ja Järveküla vahel.
Balti jaamast ja liigub mööda
Harjumaa ÜhistranspordiTartu maanteed Vana-Tartu
keskuse teatel on liini nr 121
maanteele, mida mööda sõidab
algus endiselt Balti jaamas, kust Muudetud liini 121 marsruut loob Assakuni ja sealt läbi Rae küla
buss hakkab tulema mööda Tar- oluliselt paremad liikumisvõimalused Jüri alevikku, kust alustab möötu maanteed Mõigu tee suunas. Peetri ja Järveküla elamupiirkondade da sama marsruuti tagasiteed
Seejärel läbib liin Küti tee – Pargi vahel.
Balti jaama.
tee – Uusmaa tee – Vägeva tee –
Bussiliin nr 121 hakkab
Pihlaka tee – Sinilille tee ja Reti tee. Lõpp-peatus on alates septembrist sõitma tööpäevadel 20 ja puhJärveküla Kool, kust buss liigub tagasi Reti tee – Va- kepäevadel 15 korda.
na-Tartu mnt – Peetri tee – Vägeva tee – Uusmaa tee
RS

hariduselu
Foto: Mari Liis Laanvee

Ühiste kavatsuste kokkuleppe allkirjastasid haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi ning vallavanem Mart Võrklaev 8. juunil. Vallavanem kinnitas, et seniks kuni Jüri gümnaasium töötab munitsipaalgümnaasiumina, peab vald kooli arendamist oluliseks ning hariduse
kvaliteet püsib heal tasemel.

Jürisse rajatav riigigümnaasium hakkab
pakkuma akadeemilisemat õpikeskkonda
Juunis sõlmitud haridus- ja teadusministeeriumi ning Rae valla ühiste kavatsuste
kokkuleppe järgi ehitatakse Jürisse riigigümnaasium 540 õpilasele.
Tegemist on ühe osaga riiklikust koolivõrgu korrastamisest. Haridus- ja teadusministri Jürgen Ligi sõnul on eesmärk
rajada igasse maakonda vähemalt üks riigigümnaasium. „Need peavad olema koolid, kuhu tahetakse õppima minna ning
kus on motiveeritud õpilased ja õpetajad.
Seal õppivate noorte eesmärk peaks olema
ülikooli jõudmine,“ rääkis Ligi.
Jürgen Ligi selgitas, et kohalike omavalitsuste hooleks jäävad tulevikus põhikoolid ning riik võtab järk-järgult üle
gümnaasiumihariduse andmise. „Riik katab riigigümnaasiumite ehituse ja majandamisega seotud kulud. Meil on valmimas
seaduse eelnõu, mille kohaselt hoolitseks
riik vastavasisuliste lepingutega ka teiste
gümnaasiumite eest. See pakub leevendust omavalitsuste eelarvetele, annab võimaluse pakkuda senisest kvaliteetsemat
haridust ja stimuleerib väiksemaid omavalitsusi koolivõrku korrastama. Eestit kui
tervikut hinnates tuleb tunnistada, et laste
vähesuse tõttu pole otstarbekas nii paljusid koolimaju töös hoida. Väikestes koolides on keeruline õpetajatele täiskoormust
anda,“ rääkis Ligi.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul ootab ees nüüd tihe töö koos ministeeriumiga. Kokku on vaja leppida parim asukoht

riigigümnaasiumi rajamiseks Jüri alevikus, koostada detailplaneering, lahendada maaga seotud küsimused ning seejärel
saab Riigi Kinnisvara AS alustada hoone
projekteerimise- ja ehitustöödega.

Õpilasi tuleb ka
naabervaldadest

Rae valda rajatakse 540-kohaline gümnaasiumihoone, mida Ligi nimetas „täisgümnaasiumi standardiks“. Õppima hakkavad
seal ennekõike Rae valla, kuid tänu soodsale asukohale lisaks ka naabervaldade
õpilased Kiilist, Raasikult ja Koselt. Minister kinnitas, et kõik riigigümnaasiumid on
oma nägu, pakkudes lähtuvalt traditsioonidest ja kohalikest eripäradest mitmekesiseid valikaineid.
„Gümnaasiumis käivad sisuliselt täiskasvanud inimesed, kes on valinud haridusteel akadeemilisema suuna. Nad
on teistmoodi suhtumisega ja rohkem
keskendunud. Ka integratsiooni mõistes
võime Jõhvi näitel rääkida headest tulemustest – riigigümnaasiumisse tulnud
muukeelsed õpilased on kiiresti eesti keele
selgeks saanud,“ selgitas Ligi.
Riigigümnaasiumi rajamist tervitab
kahe käega ka Vaida põhikooli direktor
Piret Hallik. Eelmisel õppeaastal käis ta
tutvumas Pärnus juba tööd alustanud riigigümnaasiumiga ja nähtu jättis talle sügava mulje. „Mulle tõsiselt meeldis kooli
ülesehitus ja valikainete rohkus. See mee-

nutas eeletappi ülikoolile – märksõnadeks
olid akadeemilisus, rahulikkus ja kaasaegne sisustus,“ meenutas Hallik. „Eeldan,
et õppimine gümnaasiumis on eelkõige
ettevalmistus ülikooli minekuks. Minu
hinnangul ei peaks Jüris minema kitsa
spetsialiseerumise teed, vaid noortele inimestele tuleks pakkuda võimalikult laia
valikut, et igaüks leiaks enda jaoks midagi
sobivat. Olen gümnaasiumis õpetaja olnud ja oma kogemuse pealt võin öelda, et
pooled õpilased teavad, kuhu nad tulnud
on ning ülejäänud pikendavad lapsepõlve
või on seal vanemate survel.“

Kohustus avada aastal 2020

Jüri alevik saab olema üks neljast Harjumaa riigigümnaasiumi asukohast, teised
samalaadsed koolid tulevad Tabasallu,
Laagrisse ja Viimsisse. Riik on võtnud
kohustuse avada aastaks 2020 kõikides
maakondades vähemalt ühe riigigümnaasiumi. Riik toetab tõukefondide toel gümnaasiumivõrgu korrastamist järgmisel
viiel aastal ca 109 miljoni euroga.
Maakondlikud riigigümnaasiumid tegutsevad Viljandis, Haapsalus, Jõgeval,
Tartus, Võrus, Pärnus ja Jõhvis. Lisaks on
sõlmitud kokkulepped riigigümnaasiumide loomiseks Rapla, Paide ja Kohtla-Järvega. Ettevalmistused riigigümnaasiumide
avamiseks sel aastal käivad Kärdlas, Valgas
ja Põlvas.
Andres Kalvik
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Gümnaasiumist
põhikooliks

Foto: Rae Sõnumid

Riigigümnaasiumi rajamise tõttu Rae valda toimuvad muutused ka Jüri Gümnaasiumis. Aastast 1980 gümnaasiumiharidust andnud kool muutub põhikooliks.
Vaatamata gümnaasiumiosa kadumisele, aga arvestades Rae vallas järgnevateks aastateks prognoositud õpilaste arvude kasvu, kasvab õpilaste arv kindlasti
ka meie põhikoolis ja tegemist saab olema
väga suure põhikooliga. Kokku mahutab
olemasolev hoone 1200 põhikooli õpilast,
mis teeb paralleelklasside arvuks 5–6.

Lisandub reaalsuund

Täna toimub Jüri Gümnaasiumis õpe põhiliselt kahe õppekava, gümnaasiumiosa ja
põhikooli õppekava põhjal. Põhikooli õppekava alusel pakume viimased seitse aastat 1.
klassidesse astujatele erineva õppesuunaga
klasse: inglise keele klass, spordi- ja muusikaklass, üldklassid. Arvestades põhikooli
õpilaste arvu kasvu järgnevatel aastatel, oleme juba kaalunud veel ühe õppesuunaga
klassi loomist. Antud õppesuund keskenduks matemaatika, loodusteaduste ja teiste
reaalainete süvendatud õppele.
Eestis täna valitsev praktika on näidanud, et gümnaasiumi muutumisel põhikooliks klassikomplektide arvud koolides vähenevad ning see on toonud kaasa
õpetajate arvu ja töökoormuse vähendamise. Vabanenud õpetajad on pidanud
otsima tööd teistes üldhariduskoolides.
Meie koolis seda probleemi ei teki. Juba
praegu on enamik õpetajaid, kes aastaid
tagasi õpetasid nii põhikoolis kui ka
gümnaasiumiosas, leidnud endale sobiva kooliastme ja teinud oma valiku kas
põhikoolis või gümnaasiumiastmes õpetamise osas. Samuti on viimased kümmekond õppeaastat õpilaste arvu kasvu
tõttu meie õpetajate arvud ja koormused
kasvanud ning sama tendents jätkub veel
aastaid.
Kuid enne, kui gümnaasiumiosa lõpetab Jüri Gümnaasiumis tegevuse, korraldame kindlasti vilistlastele ja endistele
ning praegustele töötajatele väärilise kokkusaamise, tähistamaks möödunud aastatel tehtud tööd ning meenutamaks kooli
gümnasistide huvitavaid algatusi ja ettevõtmisi, väärikaid vilistlasi ja legendaarseks muutunud õpetajaid.
Maria Tiro
Jüri Gümnaasiumi direktor

Rae Sõnumid • august 2016

Seisab väike armas maja Vaida aleviku serval,
peidus kuuseheki taga, vana Tartu maantee kõrval.
Kuigi kool on juba vana, aga seest on ikka noor,
pole kadund silma sära, pole tunda väsimust.

Vaida põhikool
alustab septembrist
oma uut elutsüklit
Nii algab Vaida Põhikooli koolilaul. Tõesti,
kool on väärikas ja vana, aga palju uuendusi on tulemas uuel õppeaastal. Tänu
septembris valmivale juurdeehitisele saab
Vaida koolil olema alates 1. septembrist
avar söökla, millel on multifunktsionaalne
väärtus. Nimelt on sööklasse paigutatud
õppeköök, kus õpetajal on võimalik soovi
korral koka professionaalse nõu ja jõuga
kokandustunde veelgi põnevamalt ja kogemusõppele tuginevalt läbi viia. Kuna
söögisaal on avar ja sisustus kaasaegne
ning soliidne, saab söögisaali kasutada ka
väiksemate ürituste tarvis.
Õppimises oleme usinad ja tublid –
õppeedukus 100%. Juurdeehitis pakub
aga palju just õpilaste mitmekülgse arengu toetamiseks: avar kunstiklass, kus lähitulevikus keraamikaahi; astmetega ja
klapptoolidega helikindel muusikaklass/
auditoorium; tööõpetusklass, kus erinevad tööpingid, et õpilased saaksid teha
nii puutööd kui ka metallitööd.
Rekonstrueeritud saab koolimaja vana
osa, hellitavalt öeldes „süda“, kus siseku-

junduslikult rõhutatud just elegantsust ja
väärikust. Kindlasti pakub motivatsiooni
nii õpilastele kui ka õpetajatele loodusainete klassiruum. Tugispetsialistid saavad
samuti õpilaste ja vanematega individuaalsete vestluste ja nõustamiste tarvis
oma kabineti.
Vaida Põhikoolis on palju põnevaid
huviringe, mille tutvustused on kooli kodulehel, ent lisandub veel paljugi põnevat! Näiteks teadusring Taibu, noormeestele (võimalik, et ka tütarlastele, kui aga
huvilisi on) lisaks kergejõustikule ning
pallimängudele ka natuke võitluskunsti
karate näol. See kõik juba uuel õppeaastal!
1. klassi õpilased saavad 1. septembril
kingituseks lisaks oma esimesele aabitsale
ka Vaida Põhikooli õpilaspäeviku, mille
kaanekujunduse on teinud meie õpilane
Casper Raudkivi.
Tere tulemast Vaida Põhikooli!
Piret Hallik
Vaida Põhikooli direktor
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Pillimängijatele ja kunstihuvilistele
luuakse õppimisvõimalused
avatavasse Järveküla Kooli
Foto: Rae Sõnumid

Koos Järveküla Kooli avamisega alustab
õppehoones tegevust ka Rae Huvialakool.
Meelepärast tegevust pakutakse nii kaunite kunstide kui ka spordihuvilistele.
Muusikaosakonnas avatakse erialad
viiulit, klaverit, löökpille, kitarri ja laulmist
õppida soovijatele. Algust tehakse ka sõutantsu- ja kunstiringiga. Spordiosakonnas
tulevad võrkpalli-, korv- ja üldkehalise
ettevalmistuse treeningud. Konkursid
töötajate leidmiseks käivad ja huvialakooli
olemasolevad 55 õpetajat-treenerit saavad
kindlasti lisa.

Skulptuuriklassi
tuleb keraamikaahi

Huvialakooli ruumid peaksid valmima
oktoobri lõpuks, suurem osa mööblist
saabub uue aasta alguses. „Enamik treeningutest toimub alguses vabas õhus,
kunstiringis ja muusikaosakonnas saame
kasutada algklasside ruume,“ täpsustab
huvialakooli direktor Siiri Laid.
Treeningutele ja huviringidesse on
oodatud 1.–6. klassi õpilased. „Järveküla
Koolis on huvialakoolile eraldatud kolmandal korrusel eraldi tiib ning väga head
tingimused luuakse kunsti- ja muusikahuvilistele. Sinna tuleb eraldi löökpilli-,
akordioni-, viiuli-, kitarri- ja kaks klaveriklassi. Kunstiringe saame pidada skulptuuri- ja maaliklassis. Keraamikaahi tuleb
skulptuuriklassi järgmisel aastal,“ täpsustab Laid. „Spetsiaalsete ruumide olemasolu tõstab kindlasti meie töö kvaliteeti.
Õpetajatel on pillid, noodikogud ja muud
abivahendid käe-jala juures. Näiteks löökpilliklassis on klaasist vahesein, et õpetaja
ei pea kogu aeg müra sees olema. Vähetähtsaks ei saa pidada ka tekkivat sünergiat, mis annab juhendajatele võimaluse
senisest rohkem omavahel mõtteid vahetada.“
Muusikaosakonnas on laste kasutuses kvaliteetsed muusikariistad. Näiteks
Georg Otsa muusikakoolist saadi kaheks
aastaks tasuta rendile Estonia klaver ja sügisel lisandub 7500 eurot maksev pianiino
Petrof, mille soetamiseks saadi 3000 eurot
toetust Eesti Vabariik 100 programmist
„Igale lapsele oma pill“.

Järvekülas käivitub muusikaosakonnas
klaveri-, viiuli-, kitarri-, löökpilli- ja lauluõpe. Pillierialadele on sisseastumiskatsed
juba tehtud. Huvi oli suur ja komisjonil
tuli eeldustega noorte välja selgitamiseks
tublisti vaeva näha. „Lapsel peab olema
muusikaline kuulmine ja rütmitunnetus, vastasel juhul kulutame asjatult raha
ja aega. Samuti tahame olla kindlad, et
noor inimene on motiveeritud ja tal on
võimalus pillimängu ka kodus õppida.
Individuaalse töö osakaal on selles vallas
suur,“ selgitab huvialakooli õppejuht Kaidi Merzin.
„Need lapsed, kes on meil aastaid pillimängu õppinud, oskavad väga hästi oma
aega planeerida ja iseseisvalt tööd teha,“
lisab Laid. „Tegemist on teise kooliga – tegutseme õppeprogrammi alusel ja toimuvad eksamid. Kohusetunne on õpilastel
kindlasti tavapärasest suurem. Esinemistele või võistlustele mitte minnes veetakse
alt tervet gruppi.“
Lauluerialale saab kandideerida septembri esimese nädala lõpuni. Täpsem
info tuleb kodulehele augusti lõpunädalal.
Kunstiosakonnas avatakse kolm kunstiringi 1.–6. klassi õpilastele. Sisseastumiskatseid pole ja registreerimine toimub kodulehe kaudu. Plaan on alustada
ka tantsuosakonnaga, aga juuli lõpu seisuga ei olnud huvialakoolil selleks õpetajat. Seega on selle osakonna avamine
küsitav.

Puhkpilliorkestriga
laulupeole

Laid rõhutab, et kokku üle 600 õpilasega huvialakool võtab Järveküla ja Peetri piirkonda
ühtsena ning töökorralduses sellega ka arvestatakse. Kuna kaht kooli lahutab umbes kaks
kilomeetrit, pole mõtet huviringe dubleerida.
Seega oodatakse Järveküla kooli treeningutele ja huvitegevusse ka Peetri lapsi.
Peetri Koolis jätkab muusikaosakonnast klaveriõpe, spordis tegeletakse edasi
male, kergejõustiku, korv- ja võrkpalli ning
tantsuga. „Plaanime viia Peetrist Järvekülla
kitarriõppe, kuna meil on vaid üks õpetaja.
Õppekvaliteedi osas on oluline roll keskkonnal ja Järvekülas on igal erialal oma
ruum, mis toetab erialaõpetaja tööd ja parandab õpilaste tulemusi,“ lisab Laid.
Huvialakoolil on osakonnad veel Jüris,
Lagedil ja Vaidas. Seal uus õppeaasta märkimisväärseid muudatusi kaasa ei too. Küll
oodatakse erilise huviga õpilasi Jüris tegutsevasse puhkpilliorkestrisse. „Ootame neid,
kes juba oskavad mõnda vaskpilli, või neid,
keda huvitab vaskpilliõpe. Eesmärk on jõuda
järgmisel suvel laulupeole,“ kinnitab Laid.
Laid soovitab lapsevanematel liituda
Stuudiumiga, sest selle kaudu saab operatiivset infot nii huvialakooli tegemiste kui
ka õpilase õpitulemuste kohta.
Rae Huvialakooli aktus toimub 2. septembril kl 18 Jüri gümnaasiumi aulas.
Andres Kalvik
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Terve inimpõlve on Eesti
ise oma asja ajanud
Hiljuti möödus 25 aastat Rae valla taastamisest, kohe jõuab kätte Eesti iseseisvuse
taastamise sama tähtpäev. Veerand sajandit ise. Kuidas oleme hakkama saanud?
Pilk olnule. Viimase külanõukogu, mis
1991. aastal vallaks nimetati, ja esimese
1993. aastal valitud volikogu töö sujus.
Oli üleminekuperiood, kus likvideeriti või
võeti üle seniseid asutusi ja asutati uusi.
Õpiti ise oma asju korraldama ja elu hakkas tasapisi edenema.
Järgmistel valimistel 1996. aastal nähti
volikogul võimu ja vallal ressursse olevat
ning nii püüdlesid sinna paljud erinevad
inimesed. Paraku oli mitmelgi võimuiha suurem kui oskus võimu kasutada.
1998. aastal käivitus vallas võimuvõitluse periood, mis ei raugenud ka järgmiste
kohalike valimiste järel 1999. aastal, pigem kogus tuure. Volikogu
esimehed ja vallavanemad
vahetusid nii kiiresti, et raske oli järge pidada. Kohalikel poliitikutel oli sedavõrd
palju tegemist omavaheliste
suhete klaarimisega, millega
jõuti ka riigikohtuni, et valla
areng jäi tagaplaanile. Ohtralt lubadusi, vähe tulemusi.
Paremini ei läinud ka
2002. aasta kohalike valimiste järel. Koalitsioonid olid
kirjud ja jagelesid võimu pärast. Valitud sättisid ennast
aina uude orkestrisse. Mäng
sellest ei paranenud.
Kulus tervelt 10 aastat, et
valla poliitikud omandaksid
koostöötahte ning keskenduksid valimiste järel valla
arengule. Meie vallal läks isegi hästi – paljud vallad põevad seda lastehaigust tänini.
Alates 2005. aasta valimistest on volikogus kolmel
perioodil töötanud stabiilsed
koalitsioonid, mille tulemused on vallas ja kaugemalgi
näha. Valla arenguvajadused on selgelt prioriteediks
olnud. Meil on väärt elu-
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Agu Laius.
keskkond ja energiliste eestvedajatega kogukonnad. Võim on avatum, igaühel võimalus kaasa rääkida.
Mõeldes tagasi Eesti tassiseseisvumise
aega, mäletame, et maailm oli ärev. Mis
ikkagi saab, kui suur totalitaarne riik lagu-

neb? Oli kokkupõrkeid, kuid impeerium
oli nii nõrk, et ei saanudki püsima jääda.
Viimane katse augustis 1991 seda säilitada
oli halenaljaks.
Iseseisvunud riik oli vaja täita sisuga.
Juba enam kui saja aasta eest kirjutas
Jaan Tõnisson kogumikus „Oma maa“:
„Kui nüüd läänest ja idast kaks tugevat
kultuurivoolu otse meie peale käimas
on, siis on selge, et Põhja-Balti rannamaa
just Lääne-Euroopa läve all ja hiiglasuure
Vene tagamaa suus, otse keset kahe kultuurilma jõudude ägedat lainetust, kultuuriliselt mitte tühjaks ei saa jääda: olgu
see Saksa-Germaani, või aga Vene-Slaavi
kultuur, üks neist peab siin pinda võitma,
kui aga Põhja-Baltist tühja kohta leida
on.“
Seda arvestades oli Eestil iseseisvumise järel kolm olulist ülesannet – seista oma rahva keele
ja kultuuri eest, saavutada
majandusareng ja võita liitlasi. Need eesmärgid saavutati. Keel ja kultuur tõsteti
ausse, majandus orienteeriti
kiiresti Läände ning tehti jõupingutusi liitumaks
NATO ja Euroopa Liiduga.
Maailm on ärev ka täna.
Eesti rahvusvaheline lõimumine tagab täna meie julgeoleku. Maailma polariseerumine aga pidurdab kiire
majanduskasvu jätkumisel.
Eesti on hästi hakkama saanud. Varsti tähistame Eesti
Vabariigi 100. sünnipäeva.
Aasta pärast toimuvad jälle kohalikud valimised. Kutsun vallaelanike leidmaks
endas tahet panustada veelgi
rohkem valla asjadesse. Seda
nii kogukonnas kui ka kandideerides vallavolikogusse.
Üheskoos teeme oma valla
veelgi paremaks.
Agu Laius,
Rae vallavolikogu esimees
2010. aastast

kogukonnaelu 11
Rae vallavolikogu
esimehed
Toomas Välimäe
28.10.1993 – 04.08.1998
Meelis Rosenfeld
04.08.1998 – 09.09.1999
Toomas Välimäe
09.09.1999 – 28.10.1999
Meelis Rosenfeld
28.10.1999 – 07.04.2000
Toomas Välimäe
07.04.2000 – 06.09.2001
Meelis Rosenfeld
06.09.2001 – oktoober 2002
Endel Lepik
12.11.2002 – 11.11.2003
Priit Põldmäe
04.12.2003 – 27.04.2004
Raivo Uukkivi
27.04.2004 – 05.10.2004
Veigo Gutmann
05.10.2004 – 18.01.2010
Agu Laius
18.01.2010 – kuni praeguseni

Taasnimetamise 25. aastapäevaks valmistatud küpsisetort oli 31 meetrit pikk.

Foto Mart Poola

Rae vald tähistas 25. taasnimetamise
aastapäeva restoranide festivalil Lendkala
Rae vallavalitsus avas restoranide festivalil Lendkala koogikohviku ja sai koguda vallavalitsuse töötajate valmistatud kookide müügist Haiba Lastekodule 255 eurot, kuna müüs
ära kõik ürituse jaoks värskelt valmistatud koogid.
Peetri pargis toimunud restoranide festivalil tehti valla taasnimetamise aastapäeva
auks ühiselt valmis 31 meetri pikkune küpsisetort ja saadi osa Swingersi live-kontserdist.
Kogu päeva vältel jagus tegevust igas eas külastajatele. Toimusid ümarmudila valmistamise võistlus, teadus- ja mullipidu, eesti toidu laat ja maitsta sai erinevate restoranide
roogasid.
RS

Rae vallavanemad
Rein Poolak
11.7.1991 – 04.08. 1998
Endel Lepik
04.08.1998 – 28.11.2000
Meelis Rosenfeld
28.11.2000 – 14.12.2000
Arno Kelnik
14.12.2000 – 19.09.2001
Tarmo Klaar
19.09.2001 – 11.11.2003
Ago Soasepp
04.12.2003 – 05.10.2004
Raivo Uukkivi
05.10.2004 - 18.01.2010
Veigo Gutmann
18.01.2010 – 19.06.2012
Mart Võrklaev
19.06.2012 – kuni praeguseni
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Rae valla võidualad olid
jalgrattakross, naiste võrkpall,
orienteerumine, kergejõustik.

Eesti sportlikema
omavalitsuse tiitli sai Rae vald
2.–3. juulini Vändras toimunud valdade
suvemängudelt tõi Rae vald suurvaldade
arvestuses koju suvemängude võitja karika.
Kui 2015. aasta valdade suvemängudel
jäi Rae vald veel punktiga alla Tartu vallale ja käesoleva aasta talimängudel saavutati läbi aegade kõrgeim ehk kolmas
koht, siis 2016. aasta valdade suvemängude üldvõit võeti Vändras juba mäekõrguselt: viiest arvesse minevast alast
võideti tervelt neli ning meeste võrkpallis võeti kolmas koht.
Selle tulemusega toodi 24. suvemängudelt esmakordselt Rae valda sportlikema
valla karikas. „Uhke on olla vallavanem,
kui meie vallas on sellised inimesed, kes
tahavad ja teevad sporti sellise tõelise
pühendumisega. Suur tänu teile kõigile!“
tunnustas vallavanem Mart Võrklaev kõiki osalenud meeskonnaliikmeid.
Nimekaim Rae valla esindaja oli mängudel kindlasti värske Peetri elanik ja
napilt Rio olümpialt eemale jäänud kergejõustiklane Maris Mägi: „Aitäh kutsumast. Väga tore, kui sind märgatakse ja
koduvalla eest võistelda peaks igale kodanikule olema auasi. Väga äge oli kohtuda
ka teiste meie valla spordiinimestega ja tiimitunne ongi tegelikult ju see, mis loeb, ja
positiivne emotsioon võidetud võistlusest
see, mis jääb meelde.“
Lisaks Marisele andsid oma panuse
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võiduks Vändra staadionil ka kergejõustiklased Martin Sisas, Hendrik Lepik,
Robert Vain, Brit Rammul, Andre Himuškin, Ott Alemaa, Urmas Põldre,
Raido Kalbach, Kalle Suurekivi, Olga
Andrejeva, Mari Piir ja Taavi Tambur.
Suurepärase võistluse tegi ka Rae valla võrkpallinaiskond, kaotamata turniiril ühtegi geimi. „Rae valla Peetri võrkpallinaistele oli see super hooaeg, kõik
tiitlid sai võidetud, ka seni puuduv, aga
ihaldatud valdade kuld, kaotamata üh-

tegi mängu kogu hooaja jooksul,“ ütles
võrkpallinaiskonna treener Ellen Liik.
„Meil on kõik supertublid tüdrukud.
Kui tavaliselt on veidi raske leida motivatsiooni, et suvel hea võistkond kuskile
kokku saada, siis siin oli pigem vastupidi: tundsime ennast valla poolt väga
hinnatud ja oodatud sportlastena ning
kuningakassidena igas situatsioonis.“
Võrkpallinaiskonnas mängisid Anneli
Saal, Kadri Kruus-Magamedov, Evelin
Lepa, Kati Nelis, Irina Suhhova, Reet
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Sepp, Evely Karvak, Raili Juurikas,
Kaia Allikvee ja Jaana Timofejev.
Oodatult tugeva esituse tegid ka Rae
valla orienteerujad. Poodiumikohad nendest noppisid Heiti Allikmaa, Toomas
Marrandi, Meelis Merenäkk, Armo Hiie
ja Marje Viirmann.
Maastikurattakrossis tõid meile võidu
koju eelkõige sellest aastast Jüri Spordikeskuses treenima asunud CFC jalgrattaklubi
esindajad. Võistkonda kuulusid veel ka
Kert Martma, Mathilde Manuela Nigul,
Sander Randver, Raivo Terve, Jaak Kanniste ja Toomas Elling.
Meesvõrkpallurid pidid küll poolfinaalis geimidega 1:2 alla vanduma hilisemale võitjale Saarde vallale, kuid kolmanda
koha mängus alistati siiski Tartu vald.
Meeskonnas pallisid Jaanek Hermet,
Andres Savik, Kristjan Jürima, Aivar
Kaljur, Olari Kontram, Madis Mäe,
Richard Orutar, Kristjan Lepist, Marko
Sõna, Andres Leismann, Indrek Verro ja
Jaanus Kuller.
Lisaks oli võistlustules veel ka Rae valla
petankivõistkond, kes pidi mulluse esikoha vahetama 23 võistkonna konkurentsis
sel korral 13. koha vastu. Petankivõistkonda kuulusid Andres Tommula, Evelin
Tommula ja Roman Olmre.
Kokku osales valdade mängudel
Vändras 52 valda peaaegu 1500 sportlasega, neist Rae valla dressi kandis 61
sportlast. Tore oli ka see, et lisaks sportlikele elanikele on Rae vallal ka väga
sportlikud vallajuhid. Nii vallavanem
Mart Võrklaev kui ka abivallavanemad
Madis Sarik ja Jens Vendel olid ka ise
oma sportlasi kohapeal toetamas ja mõlemad abivallavanemad lõid kaasa ka
juhtide võistluses.
Meil on loodud vallas suurepärased
sportimistingimused, head spordirajatised, uued kergliiklusteed ning palju
vallasiseseid võistlusi, mis igati populariseerivad sportimist. Igapäevaselt ringi
liikudes näeme kogu aeg jooksvaid või
rattaga sõitvaid spordihuvilisi. 2015/2016
hooaja Rae valla mängudel osales üle 500
siin elava või töötava inimese. Kogu selle
spordipotentsiaali realiseerimise vägagi
õiglane tulemus on ja peabki olema see,
et Rae vald tõesti väärib Eesti sportlikema valla nime.
Suvemängude II koha sai Tartu vald
ning kolmandaks tuli võistlusel Suure-Jaani vald.

Andrekse elamukvartali
teed saavad sel sügisel
lõpuks korda

Indrek Raig
Rae spordikeskuse projektijuht

Viimased korda tehtavatest elamukvartali-sisestest teedest on Kibuvitsa põik ja Sarapuu tee.

Kaks aastat tagasi valla ja elanike
koostöös alustatud Andrekse teede
kordategemise projekt jõuab tänavu
lõpusirgele.
30. juulil 2014 sõlmiti Rae valla, Andrekse elanikke esindava MTÜ ja Andrekses uusi elamuid ehitava arendaja
vahel kolmepoolne koostööleping, mille sisuks oli PG Halduse poolt pankroti
tõttu väljaehitamata jäänud Andrekse
elamukvartali teede kõvakatte alla viimine ja sadeveeprobleemide lahendamine.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul oli
sündmus märkimisväärne, sest lepingu
allakirjutamine lõpetas mitmeid aastaid
kestnud vaidluse. „Täna on meil olemas
hea näide, kuidas koostööd tehes oleme
saanud edukalt hakkama elukeskkonna
parandamisega, mis on kunagi arendajate tegemata tööde tõttu jäänud poolikuks. Tulemuseni jõudmine on võtnud
küll aega, kuid koos tehes on võimalik
jõuda lahenduseni,“ kommenteeris vallavanem Mart Võrklaev.
Aastaid kestnud vaidluse põhjus oli

arendaja poolt pankroti tõttu väljaehitamata jäänud teed. Kuigi kahe astme
kohtud leidsid, et Rae vallal ei ole kohustust välja ehitada teid, mille tegemise nõue on antud arendajale, pidas
vald siiski oluliseks otsida probleemile
lahendus.
Lahendust otsiti koostööst elanikega. Vallavanem tegi 2014. aasta kevadel
ligikaudu 120 leibkonnale kirjaliku ettepaneku teha teed korda koostöös kolme aasta jooksul nii, et vald rahastab
teedeehitust ligikaudu 80% ulatuses ja
elanikele jääb kanda kogumaksumusest
ülejäänud summa. Eelnevalt oli valla
rahastatud juba tee-ehituse ettevalmistustöid, milleks oli pankrotipesast
teemaade omandamine, teeprojekti
tellimine koos sademevee lahendusega,
teepõhjade tegemine ja kraavide kaevamine.
Kolmandas etapis tehakse korda
Kibuvitse põik ja Sarapuu tee. Parima
pakkumise kolmanda etapi tööde tegemiseks tegi Tallinna Teede Aktsiaselts
summas 79 539, 5 eurot.
RS
Foto: Rae Sõnumid
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Sajandi eest oli
koolmeister maasool
ja külarahva seas
oma inimene
Koduloouurija Vaino Napi meenutus
50 aastat koolijuhina tegutsenud Alfred
Reinvaldist, kes asus koolijuhina tööle
juba 17-aastaselt.
Miks ma räägin tänasel päeval naabervallas asuva Pikavere küla koolijuhist. Suurele
osale Rae Sõnumite lugejatest pole uudis,
et Pikavere külad Salu, Urvaste, Suursoo
kuuluvad Rae valda alles selle taasloomisest 25 aastat tagasi. Ja põline kihelkonna
piir eraldab ala edasi. Andmed hariduse
andmise algusest Pikaveres ulatuvad 2,5
sajandi taha ja Salu külasse. Esimeses päris koolimajas ja hariduse saanud õpetajatega alustati 147 aastat tagasi samuti Salu külas. Peagi jätkus töö uues
koolimajas Urvaste külas. Alles
1920. aastatel jõuti Pikavere mõisamajja. Algklassid jätkasid Urvastes
1940. aastani. Nii on Pikavere kool
praeguste Rae valla külade ajaloo
osa. Seda kooli 50 aastat juhtinud
Alfred Reinvald on meie legendaarne haridustegelane.
Alfred Reinvaldi elu ja töö Pikaveres on tähelepanuväärne. Ainuüksi tema tulek 17-aastase noorukina ja jäämine 50 aastaks. Pole
teada ja kas üldse on koolijuhte,
kes selles ametis ühes koolis 50
aastat olnud. Kui noormees 1903
Peningi valda kohta otsima tuli,
polnud ta nimi võõras. Salu külas
asunud koolist oli just lahkunud
vanem vend Anton ja Raasikul oli
köstriameti peal onu Karl Gustav.
Alfred Reinvaldi töökohaks
sai kool Salu külas. See oli 1869.
a ehitatud õlgkatusega taretaretüüpi maja. Põllulapp pidi andma
endale lisaelatist. Noor aktiivne
koolmeister oli eestvedajaks, et
vald hakkas ehitama Urvaste külasse uut koolimaja. See avas uksed 1914. Avara kivimaja plaanid
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joonistas Reinvald ise. Tol ajal polnud
sarnast kauges ümbruskonnas. Kooli 4.
klassi saatsid poegi mitu Aruvalla ja Vaida erksamat talumeest. Vana koolimaja
oli aegade jooksul erinevates kasutustes, praegu eravaldus. Siin on peatunud
ekskursioonibussid Rae valla rahvaga. 2013. a valla küladepäeval oli maja
imetlusobjektiks paljudele. Siit majast
läks maja Alfred Reinvald sõtta, teenis
sanitaarrongil velskrina ja naasis sõjasaagiks 13 köidet saksa entsüklopeediat.
Siin ta abiellus ja kohe jättis maha armsaks saanud maja. Vahepeal oli Pikavere
mõisast saksad välja aetud ja sinna kool

otsustatud paigutada. Sellega Reinvald
tegelema hakkaski. Urvaste klassid jäid
endisesse kohta 1940. aastani.
Pikavere mõis oli ühekordne maja ja
ruumipuudus kohe käes. Otsustati põhjalikult ümber ehitada. Vananeval koolijuhil
oli taas muret küllaga. 1940. a sai majast
esinduslik koolimaja. On seda tänaseni.
Reinvald tõi kooli läbi ka teisest suurest
sõjast ja riigipöördest. Kõik see ja lisanduv
aastate koorem võtsid jõu ja 1953. a lahkus koolijuht Tallinna Rahumäele.
Tulekust oli möödunud täpselt 50
aastat. Reinvald õpetas siin kolme
põlvkonda. Salu, Urvaste, Suursoo elanikke, kes on veel praegugi
tema otsesed õpilased, järeltulijatest
rääkimata. Sel ajal oli koolmeister maasool ja külarahva seas oma
inimene. Koolis kasutas Reinvald
võtteid, mida me uhkelt tänapäeval
uuendusteks nimetame. Tagapingis
ülemeelikute korrale kutsumiseks
piisas tal kord üle prillide vaatamisest. Elava loomuga poisi kohta, kes
tunnis alati tubli vastaja, aga vahetunnis paras kraade, ütles Reinvald,
kes mees tunnis, see mees ka vahetunnis. See poiss oli praeguse Salu
küla, Saha talu peremehe Meelise
vanaonu. Aga Suursoo küla elaniku
Rein Leppa vanaisa Mart ei andnud
armu Reinvaldilegi. Koolmeister oli
kirglik suitsumees ja kui Mardi pojad koolis suitsetamisega vahele jäid,
läks Reinvald isale sellest rääkima.
Väga karskete elukommetega Mardi
vastus oli: no seda on nad siis küll sinult õppinud.
Vaino Napp
koduloouurija
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Töövõimet hindab
juulist töötukassa
Tänavu 1. juulist tuleb pikaajalise tervisehäirega inimestel minna esmakordseks töövõime hindamiseks sotsiaalkindlustusameti asemel töötukassasse.
Kel juba on kehtiv töövõimetus, on oodatud hindamisele isikliku korduvekspertiisi tähtajal – 2016. aasta sees sotsiaalkindlustusametisse ja 1. jaanuarist
2017 juba töövõime hindamiseks töötukassasse.
Juuli algus toob töövõimesüsteemis muudatused esialgu vaid neile inimestele, kel
ei ole varem püsivat töövõimetust tuvastatud või kellel tehti seda enne 2010. aastat.
Kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise taotluse esitamist tuleb ära käia oma
pere-, eri- või töötervishoiuarsti vastuvõtul ning seejärel esitada taotlus töötukassale.
Töövõimet hindab inimese esitatud
taotluse ja terviseandmete põhjal eraldi
ekspertarst, kes küsib vajadusel lisainfot
ka teistelt sama inimesega tegelenud arstidelt ja spetsialistidelt. Seejärel teeb töövõime kohta otsuse ja maksab töövõimetoetust töötukassa.
Praeguste töövõimetuspensionäride ja
teiste püsiva töövõimetusega inimeste töövõime hindamise aeg sõltub sellest, millal
saabub uus korduvekspertiisi tähtaeg. Kui
see on juba tänavu, tuleb endiselt pöörduda
sotsiaalkindlustusametisse. Kui tähtaeg on
näiteks tuleva aasta märtsis, tuleb pöörduda juba töötukassasse, ning kui tähtaeg on
näiteks 2019. aasta juulis, tuleb töötukassasse pöörduda alles kolme aasta pärast.

Mis muutub uue
hindamisega?

Kui hindamine on läbitud, saab inimene töötukassalt otsuse, kas tal on täielik,
osaline või puuduv töövõime. See tähendab, et kaovad ära harjumuspärased protsendid.
Osalise ja puuduva töövõime korral
on inimesel pärast hindamist õigus saada
töövõimetoetust. Puuduva töövõimega
inimene saab töötukassalt toetust olenemata sellest, kas ta töötab, ei tööta või
otsib tööd. Osalise töövõimega inimeselt

oodatakse aktiivsust. See tähendab tööotsimist, töötukassa teenustel osalemist (sh
koolitus, rehabilitatsioon), töötamist, õppimist, alla 3-aastase lapse kasvatamist või
puudega inimese hooldamist.
Töövõimetoetus on 2016. aastal puuduva töövõime korral 11,25 eurot päevas
ning osalise töövõime korral 6,41 eurot
päevas. 30-päevases kuus tähendab see
vastavalt 337,5 ja 192,3 eurot. Toetuse
suurus sõltub ka sissetulekust: kui kuu
sissetulek ületab 90-kordset päevamäära
(2016. aastal 1012,5 eurot bruto), väheneb töövõimetoetus iga piirmäära ületava euro kohta 50 senti. See tähendab, et
toetus väheneb alles siis, kui vähenenud
töövõimega inimese brutopalk ületab
1012,5 eurot.

Maksusoodustuse saamine
tööandjale lihtsamaks

Lisaks eelnevale muutub lihtsamaks ka
sotsiaalmaksu hüvitamine. Nimelt, riik
maksab vähenenud töövõimega töötajate
eest osa sotsiaalmaksu ise ning alates 1.
juulist liigub ka see töötukassa alla ja saab
lihtsama korralduse. Kui praegu tuleb tööandjatel sotsiaalmaksu hüvitamise taotlus
esitada iga kuu, siis edaspidi üks kord ühe
vähenenud töövõimega töötaja eest.
Sotsiaalmaksu hüvitatakse töötaja eest,
kellel on nn vana süsteemi järgi vähemalt
40-protsendine püsiv töövõimetus ning
uue süsteemi järgi osaline või puuduv töövõime. 2016. aastal on see summa kuni
128,70 eurot kuus. Sotsiaalmaksu soodustust saavad äriühingud, mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilisest isikust
ettevõtjad inimeste eest, kes töötavad nende juures töölepingu alusel.
Rohkem infot töövõimereformi kohta ning kuidas ja millal taotleda töövõime hindamist leiab veebiaadressilt www.
töövõimereform.ee. Samalt lehelt leiab
ka kõik vajalikud viited töötukassa ja sotsiaalkindlustusameti pakutavatele teenustele.
Arne Kailas
sotsiaalministeeriumi
töövõimepoliitika juht

25 Rae valla last said
osaleda nädalases
Valgemetsa suvelaagris
Rae vald aitas laagrituusiku muretseda
neil lastel, kelle peres puuduvad võimalused laagrikulude katteks. Taotlusi
võetakse igal aastal vastu kõigilt vähekindlustatud või suurperedelt.
Lastekaitse tugiisiku Virge Baari
sõnul on valiku tegemisel arvestatud
pere sissetuleku ja vajaduspõhisusega.
Lisaks tuusikule tagab vald sõidu laagri
toimumiskohta ja tagasi.
RS

Rae Hooldekodu
tähistas 20. aastapäeva
„Kui inimesed tulevad hooldekodusse elama, tutvustatakse neile maja,
vesteldakse nendega ja võimalusel
võetakse arvesse nende soove. Igal
inimesel on uude kohta elama asudes
väike hirm ja eelarvamus. Saades Rae
Hooldekodu elanikuks, kaob kartusetunne peagi, kuna selles majas elavad
ja töötavad toredad ja lahked inimesed,“ kõneles Erkki Jaakre, kes on
Rae Hooldekodus töötanud juhatajana alates 2007. aastast.
„Järgnevateks aastateks soovin
asutusele, et ka edaspidi oleks Rae
Hooldekodu koht, kus elanikud saaksid turvaliselt oma vanaduspäevi veeta.“
RS
Foto: Rae Sõnumid

Rae Hooldekodu sünnipäeval tänas vallavanem Mart Võrklaev
kõiki hooldekodu pikaajalise töö
tegijaid.
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Noortest
pikanäpumeestest

Foto: Peetri Lasteaed

Peetri Lasteaia lapsed
said õppimiseks rõõmsatoonilised puupakud
Peetri 18-rühmalisel lasteaial on kaks õueala, kust
kummastki leiab 20 rõõmsavärvilist puupakku.
Puupakkude värvimise idee sai alguse 2015. aasta sügisel Riina Rosari eestvedamisel. Eesmärgiks
võeti 40 puupaku värvimine Jüri rahvariide seeliku
triibu toonides. Idee teostamisse sai kaasatud lasteaia töötajad, kes tasapisi tegid maalritööga algust
juba sügisel ning viimased pakud said triibuliseks
vahetult enne tänavuaastast lastekaitsepäeva.
1. juuni oli Peetri Lasteaia hoovis päikeseline,
tegevusterohke ning meeldejääv. Avamisüritus
toimus A-tiiva murupinnasega õuealal, kuhu tuli
kokku kogu lasteaed. Kõigile kuuldavaks tehti
ennast ruuporite abil ning lapsi rõõmustas lasteaia-põhikooli maskott – kass Peeter. Õuesõppe
nurga avamisel lõigati läbi ringikujuline lintpael
kõikide laste mullitajate saatel.
Avamistseremoonia lõppedes hakkasid rühmad
liikuma erinevates huvitavates tegevuspesades. Lapsed said tantsida, sportida, joonistada, nuputada,
meisterdada. Ja kõige lõpuks said laste suud magusaks jäätisega tänu RH Foods OÜ ettevõttele.
Suured tänud meie lasteaia õuesõppe töögrupile, muusika- ja liikumisõpetajatele, kes aitasid
selle toreda ürituse õnnestumisele kaasa.
Kärt Kullas, Riina Rosar
Peetri Lasteaia õppejuhid

Gümnaasiumi tunnid on algaval
õppeaastal 75 minutit pikad
Jüri gümnaasiumi direktori Maria Tiro sõnul muutub algavast õppeaastast gümnaasiumiastme õpilaste
tundide pikkus ning eelneva 45 minuti asemel kestavad tunnid 75 minutit. Tiro sõnul on gümnaasiumisse tulnud noored sageli valinud akadeemilisema
suuna ning valmistavad end ette ülikooliõpinguteks.
„Soovime, et õpilased harjuksid pisut ülikooli päevakavaga. Juba eelmisel õppeaastal kõlas meil ainult
tundi alustav koolikell. Tunni lõpetas õpetaja koostöös klassiga,“ sõnas Tiro.
RS
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Rainer Väli.
Tänapäeval tuleb tihti ette olukordi, kus noor satub pahandustesse
– maiustades poes vastvalminud
pirukaid või maitsvaid komme, võttes kaasa ilusa ja huvitava eseme,
mille eest pole luba küsinud ega
kukrut kergitanud, ent sealjuures
teadvustamata, mis antud teguviis
kaasa toob. Iga täiskasvanu kohus
ja südameasi peaks olema probleemi märgata ning suunata abivajajat
paremuse poole.
Näppamise põhjused ei pruugi
olla tingitud üldsegi tühjast kõhust
ega vajadusest asja omastada. Sageli
on korrarikkumise põhjuseks mõtlematus, adrenaliinitulv, põnevus
või tähelepanuvajadus. Puberteedieas lapsed ihaldavad staatust, nn
kõva mehe tiitlit, et teistele meele
järgi olla ja julgena näida. Ei ole ka
harv juhus, kui lapsed varastavad
eakaaslase või vanema lapse nõudmisel.
Pisivargustega ei tegele vaid laps,
kelle vanemad on ühte või teist asja
keeldunud ostmast. Näppavad ka
noored, kes pärinevad hästi kindlustatud peredest, kellel on kodus olemas kõikvõimalikud tänapäeva tehnikaimed ja igapäevane taskuraha.
Iga täiskasvanu võiks ja peaks
märkama, kui lapse sahtlisse on ilmunud võõras pinal, kapinurka uus
mänguasi või rahakotti mõni liigne
rahatäht. On oluline noorega juhtunust rahulikult rääkida, uurida
võõraste esemete päritolu ja selgi-

tada, miks antud teguviis väär oli
ning mida see endaga kaasa võib
tuua. Kindlasti tuleks pugeda lapse
hingepõhja, teadvustamaks antud
teo tagamaid. Tähtis on kohe reageerida ja kindlustada, et juhtunu
ei korduks. Tihtilugu on parim karistus see, kui laps peab ise võetud
asja tagastama ja oma teo pärast
vabandust paluma. Vajadusel ulatavad oma abikäe psühholoogid,
perenõustamine ning kohalik noorsoopolitseinik.
Politsei teeb järjepidevat ennetustööd õppeasutustes ja ka lastega
individuaalselt, selgitamaks tegude tagajärgi. Jätkuvalt levib noorte
seas väärarusaam, et alaealine ei ole
seaduse ees vastutav. Õigusrikkumise toime pannud alla 14-aastane
suunatakse alaealiste komisjoni, kus
rakendatakse erinevaid mõjutusvahendeid, suunatakse sotsiaal- või
noorteprogrammi,
spetsialistide
vastuvõtule. Kui korduvate mõjutusvahendite kohaldamine ei ole tulemusi andnud ja rikkumised jätkuvad, siis suunatakse noor erikooli.
Vanemad kui 14-aastased kodanikud vastutavad ise oma tegude eest
ja nende suhtes alustatakse süüteomenetlust. Varavastane süütegu väheväärtusliku asja vastu võib kaasa
tuua kuni 1200 euro suuruse rahatrahvi või aresti ning süstemaatiline
tegu koguni vangistuse.
Noorsoopolitseinik Rainer Väli
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Lagedi segakoor Heliand võtab
hooaja kokku ja kutsub liituma
Lagedi Kooli õpetajate ansamblist 2008. aastal alguse saanud Lagedi segakoori Heliand
8. tegutsemisaasta oli sisukas nii repertuaari kui ka ühiste ettevõtmiste poolest. Sügisel
alustasime Franz Schuberti missa G-duur
õppimist ja osalesime oktoobri lõpus segakooride ühendatud koosseisus Harjumaa
Muusika-aasta 2015 kontsertidel Viimsi
Püha Jaakobi kirikus, Keila Muusikakoolis ja Niguliste Muuseum-Kontserdisaalis.
Projekti olid kaasatud ooperilauljad Kristina Vähi, Oliver Kuusik, Priit Volmer ja
Endrik Üksvärav, pianist Sten Heinoja,
Harjumaa Keelpilliorkester ning dirigendid
Taavi Kull ja Hando Põldmäe. Saadud kogemus oli häältele arendav ja elamus vääriliseks tasuks tehtud töö eest.
Missa laulmisest treenitud häältega
omandasime kiiresti jõuluteemalise repertuaari ning andsime detsembris kontserdi „Teeliste jõululood II“ Ravila mõisas ja
Loo Kultuurikeskuses. Kuigi mitte rohke,
oli mõlema kandi publik erakordselt soe ja
külalislahke. Aasta alguses andsime sama
kontserdi Eesti Jaani kirikus Peterburis peaaegu täissaalile. Sealgi oli vastuvõtt südamlik
ning publik soovis korduses kuulata Adami
„Jõuluööd“. Laulmisest vabal ajal pakkus
reisi korraldaja Comtour meile mitmekesist
kultuuriprogrammi giid Boris Gorbunovi

haaraval juhendamisel. Eriti tore oli külastada Eesti ajalooga seotud paiku Peterburis
ja Kroonlinnas, kuulata lugusid seal elanud
eestlaste (L. Koidula, M. Härma, J. v. Krusensterni, M. J. Eiseni jt) elust ning veeta aega
laulu- ja reisikaaslastega.
Aprillis käisime Lehtse Kammerkoori 35
aasta juubelil, mida tähistati muusikalietendusega „Pagariproua“ Lehtse kultuurimajas.
Kohaliku kultuurirahva uskumatult professionaalne töö, siirus ja rõõm nakatas kogu
saali. See pika ajalooga sõpruskoor on meile heaks eeskujuks. Omalt poolt tervitasime
juubilari lauluga.
Kevadpoolaastal tegelesime peamiselt
Eesti Segakooride Liidu simmani repertuaari õppimisega, mais osalesime Jüri klunkeril,
mis sel aastal oli Rae valla 150. aastapäeva
tõttu suurejoonelisem ja meeleolukam, 4.
juunil andsime Külma pargis kontserdi Lagedi esmamainimise 775. aastapäeva puhul.
Lagedi rahvale kokku pandud kava oli suunatud elu jätkumisele külas, armastusele ja
kodutundele. Tuntumatest lauludest kõlasid:
„Tuulevaiksel ööl“, „Paunvere polka“, „Tuljak“, „Ta lendab mesipuu poole“ jt.
Segakooride simman Viljandi laululaval
toimus 11. juunil vihma trotsides. Ehkki
rongkäik jäeti ära ja publik peaaegu puudus,
nautis laulurahvas laulmist täiel rinnal. Veel

enne, kui dirigendid said pulti tulla ja kontsert alata, laulis koor laululava vihma varjava katuse all kõigile tuntud lugusid: „Viljandi paadimees“, „Ärkamise aeg“ jt.
Hooaja lõpetab Lagedi segakoor Heliand
Saaremaal kahe ülesastumisega: 20. augustil
laulame tuntud väliseestlase Robert Kreemi
(1923–2006) auks mälestustahvli avamise
puhul Kuressaare Vanalinna Kooli seinal.
Üritust korraldab Eesti Vabadusvõitluse
Muuseumi juhataja Johannes Tõrs. Järgmisel päeval laulame taasiseseisvumispäevale
pühendatud vabaõhukontserdil Vaba Rahva
Laul Kuressaare lossihoovis. Soovime kõigile
laulurikast Eesti Vabariigi 25. taasiseseisvumispäeva ja kohtumiseni kontsertidel!
Täname: dirigent Silja Tammeleht, abidirigent Siiri Tammeleht, kontsertmeister
Lilian Kapp, laulja Geir Luht, Rae Kultuurikeskus ja Kaja Kalmer, bussijuht Vladimir
Vahesaar.
Ootame alates septembrist oma ridadesse
uusi lauljaid, eriti tenoreid ja sopraneid. Proovid toimuvad Lagedi Koolis, lisainfo: muusiter@hot.ee ja 5344 0595 (Silja Tammeleht).
Meie tegemistega saab kursis olla kodulehel: https://lagedi.wordpress.com/heliand/.
Eve Kaaret
koori Heliand kroonik

Firmadevahelise rannavolle võitis Tallinna Lennujaam
spordiklubisse kuulub ka inimesi välJuuni lõpus Rae keegli liivaväljakutel Foto: Andres Savik
jastpoolt ettevõtteid ja see on aidanud
toimunud firmadevahelise rannavõrkpalliturniiri võitis Tallinna Lennujaama
luua palju uusi tutvusi,“ rääkis LainSK, kes alistas finaalis Jüris tegutseva looja, kes ei jäta vist vahele ühtegi ettegistikaettevõtte Linfordi 2:0. Kolmanda
võtetele suunatud võrkpallivõistlust.
koha teenis Omniva.
Rae valla ainsal rannavõrkpalliValdavalt vihmasajus peetud võistlus
turniiril osales 15 võistkonda kokku
algas Lennujaamale šokeeriva kaotuse77 inimesega. Peakorraldaja Indrek
ga, kuid see jäi neile ka viimaseks. „See
Raigi sõnul võiks sarnaseid võistlusi
äratas meid üles, sest vastane oli võidevallas rohkemgi olla.
tav. Tegemist oli taktikalise kaotusega,“
„Ammu on aeg tuua suure osalausus Lennujaama esindaja Laidy Lain- Firmadevahelise rannavõrkpalliturniiri kolm paremat võtjaskonnaga
pallimänguvõistlusi
oja muheledes. „Lennujaam pole mitu võistkonda: Tallinna Lennujaama SK, Linford ja Omniva. ka Rae valda,“ rõhutas Raig. „Seda
aastat ühtegi võrkpalliturniiri võitnud ja
enam, et meil on olemas suurepärased
Firmaspordi Liit tunnistas Lennujaama
see teeb esikoha eriti magusaks.“
tingimused ning erinevate võistluste
Tallinna lõunapiiril tegutseva Lennu- 2015. aasta kõige sportlikumaks ettevõt- võõrustamine aitab valla spordirajatisi pajaama juhtkond soosib kollektiivi sportlik- teks, järgnesid Swedbank ja Elisa.
remini tutvustada ka teiste omavalitsuste
„Kolleegidega Eesti eri paigus sporti- elanikele.“
ku tegevust. Aktiivselt lüüakse kaasa erinevatel firmaspordiüritustel. Näiteks Eesti mas käimine on väga lahe. Lennujaama
Andres Kalvik
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Rae vallas on uus kahekordne
juunioride Eesti meister

B-klassi 800 m jooksu võitja Kristian Otlot (nr. 159) kõrgemal astmel koos kaaslastega fotograafile poseerimas.
Juulikuus toimunud Eesti noorsoo, juunioride, A-, B- ja C-klassi meistrivõistlustel olid Rae spordikoolis õppivad ja UP
Spordiklubi esindavad noorsportlased
edukad.
Silmatorkavalt esines B-klassis Kristian Otlot, kes tuli kahekordseks Eesti
meistriks ning lisaks saavutas ühe teise
koha. Meistritiitli saavutas Kristian 800
m jooksus ja 1500 m takistusjooksus, milles ta võistles esmakordselt, ajad vastavalt
2.07,24 ja 5.01,24. 2000 m jooksus tuli ta
hõbedale ajaga 6.40,04.
Esikümnes kümnendal kohal olid lisaks veel Gregor Epner C-klassi poiste
hulgas 1500 m jooksus 5.58,73 ja Liisa
Torsus tüdrukute A-klassis odaviskes tulemusega 28.90.
Päris esikümne piirile jõudsid ja üheteistkümnendaks tulid tüdrukute C-klassis
väga tubli 800 m jooksu teinud Marta Kostusev ajaga 2.48,34 ja Robert Vain poiste
A-klassi kuulitõukes tulemusega 12.67.
Esikahekümnes väga konkurentsitihedatel aladel olid Robert Vain poiste A-klas-
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si kettaheites tulemusega 30.19 (15. koht).
Kahel alal tuli C-klassis 16. kohale Mattias
Pavlov: 100 m jooksus 15,36 (vastutuul
2,1m/s) ja kaugushüppes tulemusega 3.40,
kus kahjuks Mattiase potentsiaal jäi seekord saavutamata. Kaks 18. kohta saavutas
Kristjan Markus Eelmaa poiste B-klassis:
100 m jooksus ajaga 12,69 (vastutuul 2,7
m/s) ja isikliku rekordiga 200 m jooksus
ajaga 25,84.
Tulevikutähed, tüdrukute C-klassis
võistlevad Karmeelia Saareoks ja Liisi
Loorand tulid 800 m jooksus aegadega
3.05,07 ja 3.10,48 26. kohale ja 29. kohale.
Tüdrukute B-klassis võistlev Mari Torsus
saavutas tulemuseks kõrgushüppes 1.45
ja 23. Koha ning poiste A-klassis Randel
Kaasik 100 m jooksus ajaga 12,93 (vastutuul 1,6 m/s) 29. koha.
Eesti C-klassi meistrivõistlused toimusid Karksi-Nuias 5. juulil ja noorsoo, juunioride, A- ning B-klassi meistrivõistlused
1.–3. juulil Rakveres.
Urmas Põldre
UP Sport

Foto: Urmas Põldre

Rail Balticu avalike
arutelude ajagraafik ja
asukohad:
• Harju maakond ja Tallinn
29.08.2016 kell 14.00 (asukoht –
Harju Maavalitsus, Roosikrantsi tn
12, Tallinn, III korruse saal).
• Maardu linn ja Jõelähtme vald
29.08.2016 kell 18.00 (asukoht –
Maardu Vaba Aja Keskus, Keemikute 12b, Maardu linn).
• Rae vald 30.08.2014 kell 18.00 (asukoht – Rae Kultuurikeskuse suur
saal, Aruküla tee 9, Jüri alevik).
• Kiili vald 31.08.2014 kell 18.00
(asukoht – Kiili Gümnaasium, Kooli 2, Kiili alevik).
• Saku vald 01.09.2014 kell 18.00
(asukoht – Saku Valla Maja, Teaduse
1, Saku, II korruse suur saal).

tasub teada 19
AS ELVESO

otsib

keskkonnatehnika
lukkseppa
Keskkonnatehnika lukksepa tööülesanneteks on ASi ELVESO -vee ja
kanalisatsioonitorustike, seadmete
ning rajatiste hooldus- ja remonditööd. Avariide ja vajalike ümberlülituste teostamiseks tuleb olla valmis
tööks väljaspool kehtestatud tööaega
puhkepäevadel ning riiklikel pühadel.
Kandideerima ootame inimesi, kel
on vastavas valdkonnas töökogemus, on täpsed ja kohusetundlikud.
Kasuks tuleb eesti keele valdamine
suhtlustasandil.
Omalt poolt pakume stabiilset ja
huvitavat tööd, täienduskoolitusi
vastavalt vajadusele, konkurentsivõimelist töötasu ja muid ettevõttes
olevaid soodustusi.
CV saata hiljemalt
kolmapäevaks,
17. augustiks 2016
e-posti aadressile
andres@elveso.ee
Täiendavat infot saab
Andres Aruväli käest
telefonil 603 1484.

Krah Pipes OÜ pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISELE
Tööülesanded: torude tootmisprotsessis osalemine tootmisliinil; plastist
torude läbimõõduga 500–3000 mm
viimistlemine, kaalumine, plastikeevitus
(defektide parandamine).
Nõudmised kandidaadile: kohusetundlikkus; täpsus ja õppimisvõime; valmidus vahetustega tööks (12-tunnised
vahetused nii päeval kui ka öösel,
4 päeva tööl, 4 päeva vaba).
Tööaeg: täistööaeg
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Kontaktandmed: asukoht: Gaasi tee 11,
Rae vald, 75306 Harjumaa
lisainfo telefonil: 684 1050
koduleht: http://www.krah-pipes.ee
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Tähelepanu, arendajad: 7. klassi
õpilased kirjeldavad oma tulevikukodu
Elutuppa sisse astudes on näha suurt akent,
aga see pole tavaline aken, vaid toimib samas kui ekraan. Privaatsuse pärast pole vaja
muretseda, sest väljast sisse ei näe, küll aga
seest välja. Minu majas on igal pool puutetundlikud paneelid, nende abil saab internetis surfata ja Skype’i kasutada ning isegi
mänge mängida. Paljusid seadmeid saab
hääle abil juhtida. Ka köök oleks tehnikat
täis. Väljast näeks mu tulevikumaja üsna
tavapärane välja, sest mulle ei meeldi liigne
tähelepanu. Kindlasti ümbritseks seda ilus ja
hoolitsetud aed.
Mattias

Ootame kõiki lapsi lastejooksudele 20. augustil kell 10.00
Peetri kooli staadionil.
Vanusegrupid: 1-3 a, 4-5 a ja 6-7 a.
Distants: 1 staadioni ring = 250m
Kõikidele lõpetajatele diplomid ja magusad maiused.
Osavõtt TASUTA.
Eelregistreerimine internetis lõpeb 18. augustil,
registreerimine kohapeal lõpeb kell 9.45.

!
S
U

U

Ootame kõiki noori jooksma 20.
augustil kell 15.00 Peetri Kooli
staadioni juures.
Vanusegrupid: 8-9 a, 10-11 a,
12-13 a ja 14-15 a.
Distants: 1 km
Kõikidele lõpetajatele diplomid ja
magusad maiused. Iga vanuse
kolmele paremale poisile ja
tüdrukule karikas. Osavõtt
TASUTA.
Eelregistreerimine internetis lõpeb
18. augustil, registreerimine
kohapeal lõpeb kell 14.45.

Eelregistreerimine:
www.lastejooks.ee
urmas.poldre@outlook.com
tel 513 2072

Minu tulevikukodu on valget värvi ja üsna
vanamoeline. Seal ei ole palju tehnoloogiat.
Maja juures oleks suur terrass, kus oleks valge ümmargune laud ja selle ümber mõnusad
tugitoolid. Suures toas oleks valge diivan ja ka
rõduuks, kust saab rõdule minna, sealt oleks
vaade merele. Keset tuba oleks vanaaegne
vaip ning sellel lauake ja lilled huvitava kujuga vaasis.
Eliise
Minu tulevikukodu juures on kõige tähtsam
see, et seal oleks mugav ja hea olla. Väga tähtsal kohal oleks köök, sest mulle meeldib kokata. Köögis oleks automaatne nõudepesija. Kui
inimesed on söömise lõpetanud, panevad nad
taldriku tähistatud alusele ja masin teeb kõik
ülejäänu: sorteerib ülejäägid ja paneb nõud
pesusse. Vannitoas oleks suur massaaživann,
mis võimaldaks ka väikest suplust. Kõrval
oleks kohe saun, mis läheks soojaks vaid paari
minutiga. Elutoas oleks suur teler, mida saab
ka häälega juhtida, sealt on võimalik 3D-filme vaadata. Veel peaks olema kamin, mille
juures end pimedatel õhtutel soojendada.
Rasmus
Tulevikus tahaks ma elada kosmoselaevas.
See laev oleks suuruselt täpselt paras minule
ja minu kümnele kassile. Kosmoselaeva ninas oleks suur aken, kust ma juhtides saaksin välja vaadata. Lisaks juhtimisruumile
oleks mul seal veel köök, magamistuba ja
WC. Köök oleks kõige suurem, sest hoiaksin
seal enda ja kasside toiduvarusid. Magamistoas oleks suur arvutilaud, seal hoiaksin ka
oma koomiksite ja mängukonsoolide kogu.
Hanna
Jüri Gümnaasiumi koolitööde
kogumiku põhjal
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Rae Sõnumite mitteilmumise tõttu juulikuus esitatakse järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamise kuulutused tagasiulatuvalt.
Lagedi aleviku Jüri tee 20 maaüksuse ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 14.06.2016 korraldusega nr 927.
Planeeritava ala idaosa asub Lagedi alevikus ja lääneosa Karla külas, Lagedi alevikku läbiva riigimaantee nr 11112 Lagedi-Jüri
tee ja riigimaantee nr 11 Tallinna ringtee
vahelisel alal. Planeeritavat maaüksust läbib eravalduses olev Kalmari tee. Säilib olemasolev juurdepääs ning on kavandatud
uus juurdepääs avalikult kasutatavalt Jüri
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega Jüri
tee 20 maaüksus elamumaa sihtotstarbega
kruntideks, maatulundusmaa ja transpordimaa maaüksusteks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa
ning vähesel määral perspektiivne tootmis- ja ärimaa.
Järveküla Saare kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 21.06.2016 otsusega nr 159. Planeeritav ala asub Vana-Tartu mnt ja Turu tee
ääres. Juurdepääs alale on planeeritud olemasolevalt Turu teelt. Planeeringuala suurus
kokku on ligikaudu 1,3 ha.
• Detailplaneerinu koostamise eesmärk on
muuta Harjumaal Rae vallas Järvekülas
asuva Saare kinnistu (registriosa number
14281902; katastritunnus 65301:001:3489;
suurus 10279 m²; sihtotstarve 100% maatulundusmaa), mille üldplaneeringujärgne
perspektiivne maakasutuse juhtotstarve on
elamumaa, senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused ning lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja
haljastus ning sellega seoses teha ettepanek
Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr
462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu
muutmiseks.
• Rae valla üldplaneeringuga on alale perspektiivse maakasutuse juhtotstarbena
ette nähtud elamumaa juhtotstarve. Kuna
detailplaneeringuga kavandatakse planeeritavale kinnistule lasteaeda, siis de-

tailplaneeringuga määratakse kinnistule
ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarve, mistõttu on algatatav detailplaneering kehtivat
üldplaneeringut muutev.
Järveküla Kalmuvälja kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.07.2016 korraldusega nr 1069.
Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Tartu
mnt ääres. Juurdepääs alale on planeeritud
avalikult kasutatavalt Vana-Tartu maanteelt ja perspektiivselt Sambliku teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,62 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistu elamumaa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute koostamise algatamine
Peetri aleviku lasteaia ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1091. Planeeritav ala asub Peetri aleviku
südames Pargi tee ääres, olemasolevas elamupiirkonnas ja Peetri Lasteaia-Põhikooli
kõrval. Olemasolev juurdepääs kinnistule
toimub Pargi teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,4 ha.
• Peetri aleviku lasteaia detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada
Harjumaal Rae vallas Peetri külas asuvast
jätkuvalt reformimata riigimaast, mille
maakasutuse juhtotstarbeks on ühiskondlike ehitiste maa, ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbega krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud
ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarve.
Veneküla Vana-Künka kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr 1092.
Planeeritav ala asub Venekülas Veneküla
tee ääres. Kinnistu on ümbritsetud olemasolevate väikeelamutega. Juurdepääs
alale on planeeritud Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk

•

•

•

•

•

•

on jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks, moodustada Veneküla tee
laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa
kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee äärde
ette nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve.
Jüri aleviku Uus-Ringi tee kinnistute detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr 1094.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus Tallinn
ringtee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Aleviku, Talli ja
Uus-Ringi teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 11,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta Rae Vallavolikogu 21.08.2007 otsusega nr 305 kehtestatud Jüri aleviku Terikualuse kinnistu detailplaneeringut, Rae
Vallavolikogu 20.12.2011 otsusega nr 286
kehtestatud Jüri aleviku Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringut ja Rae Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr 1536
kehtestatud Jüri aleviku Tallinn ringtee Jüri
ristmiku detailplaneeringut moodustatud
kinnistu piiride, sihtotstarvete ning ehitusõiguse osas. Moodustada äri või äri- ja tootmismaa ning transpordimaa krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
kavandatud ärimaa juhtotstarve kaubandus-teenindusettevõtete ja kontorite maa
tarbeks.
Rae Sõnumite mitteilmumise tõttu juulikuus esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik
väljapanek toimus 18.–31.07.2016 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid
ja ettepanekuid detailplaneeringule sai
esitada kuni 31.07.2016.
Lagedi aleviku Jüri tee 4a kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.10.2004 korraldusega nr 1410
ning vastu võetud 14.06.2016 korraldusega nr 931. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Jüri tee (riigitee Lagedi-Jüri) ääres.
Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Jüri teelt.
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• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa sihtotstarbega
kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Karjapõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldusega nr 169
ning vastu võetud 21.06.2016 korraldusega nr 948.
• Planeeritav ala asub Vaskjala küla lõunapoolses osas Veskitaguse tee ääres. Juurdepääs on kavandatud Veskitaguse teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
Vaskjala küla Karjapõllu kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolevast maatulundusmaa
sihtotstarbelisest kinnistust välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasoleva maakasutuse
jätkamine. Vastavalt planeerimisseaduse §
142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu
põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku
omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala
põhimõttel ühe uue elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt kinnistu senine
juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Peetri aleviku Vana-Tartu mnt 71 ja 73
kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.12.2015 korraldusega nr 1899
ning vastu võetud 21.06.2016 korraldusega
nr 949. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu maantee ja Reti tee nurgal.
Juurdepääs alale toimub Reti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,85 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Rae Vallavalitsuse 22.03.2005 korraldusega nr 351 kehtestatud Peetri küla Allika
kinnistu detailplaneeringuga moodustatud kruntide pos 19 ja pos 45 omavahelise piiri muutmine ning pos 45 määratud
sihtotstarbe muutmine ärimaaks ja ehitusõiguse suurendamine, uute hoonestustingimuste määramine, juurdepääsude
lahendamine, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
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• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks
on määratud ärimaa ning äri- ja tootmismaa.
Rae Sõnumite mitteilmumise tõttu juulikuus esitatakse järgmise detailplaneeringu
kuulutus tagasiulatuvalt. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 25.07–07.08.2016 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni
07.08.2016.
Vaskjala küla Ujula tee 7 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.02.2015 korraldusega nr 206
ning vastu võetud 05.07.2016 korraldusega nr 1056.
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pirita-Ülemiste kanali ja Ujula tee vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavatele elamukruntidele nähakse ette Ujula teelt. Pirita-Ülemiste
kanali äärselt teelt pöörav juurdepääs üldkasutatavale maale on ette nähtud säilitada.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada elamumaa sihtotstarbeline kinnistu
kaheks elamumaa ja üheks maatulundusmaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata
elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus alale on ette
nähtud perspektiivne elamumaa ning haljasmaa-parkmetsa maa-ala juhtotstarve.
Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik
väljapanek toimub 22.08–04.09.2016 Rae
Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vaskjala küla Lootsi vkt 13, 13a ja Lootsi
kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 29.09.2015 korraldusega nr 1419
ning vastu võetud 26.07.2016 korraldusega nr 1096.
• Planeeritav ala asub Vaskjala külas Pirita
jõe ja Leivajõe vahelisel alal Lootsi Aiandusühistu põhjapoolses osas. Juurdepääs
alale toimub Lootsi teelt.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
viia ellu osa Rae Vallavolikogu 08.05.2007
otsusega nr 266 kehtestatud Vaskjala küla
Uus-Mustimäe kinnistu detailplaneeringust, liites elamumaa sihtotstarbega Lootsi
vkt 13, 13a ja osa Lootsi kinnistust üheks
elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.08–04.09.2016 Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.

Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas saab esitada kuni 04.09.2016.
Peetri aleviku Läike tee 34 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.10.2015 korraldusega nr 1616
ning vastu võetud 26.07.2016 korraldusega nr 1095.
• Planeeritav ala asub Peetri aleviku Läike
tee ääres, väljakujunenud Läike tehnopargis. Juurdepääs planeeritavale alale kavandada Läike teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,12 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta senise bensiinijaama maa sihtotstarbega kinnistu funktsioon ärimaa
sihtotstarbeliseks kinnistuks, suurendada
ehitusõigust ja määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.08–04.09.2016 Rae Vallavalitsuses
aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu
kohta saab esitada kuni 04.09.2016.
Rae Sõnumite mitteilmumise tõttu juulikuus esitatakse järgmise detailplaneeringu
kuulutus tagasiulatuvalt.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
tulemuste avalik arutelu, Aaviku küla
Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 14.02.2006 Rae
Vallavolikogu otsusega nr 82 ja 21.12.2006 otsusega nr 197, lähteseisukohad on kinnitatud
16.09.2014 Rae Vallavalitsuse korraldusega
nr 1211 ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse
12.04.2016 korraldusega nr 570.
• Planeeritav ala asub Aaviku külas. Juurdepääs
planeeritavale alale on Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teelt läbi Trefi tee kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 95,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
planeerida Ringi kinnistule (registriosa
8630702; katastritunnus 65302:001:0009)
spordi- ja puhkeotstarbega hooneid ja rajatisi; määrata kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus
ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa ja perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
Avaliku väljapaneku ajal laekus planeeringu lahenduse kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 27.06.2016
kell 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9.
Rae Sõnumite mitteilmumise tõttu juulikuus esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt.

vallavalitsus
Detailplaneeringute kehtestamine
Rae küla Vana-Sutikase kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusega nr
946. Planeeritav asub Rae külas Raeküla
tee ja perspektiivse Tammi tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale kavandatud
avalikult kasutatavalt Raeküla teelt ning
perspektiivselt Tammi teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 3,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta olemasolevat maakasutuse sihtotstarvet, moodustada neli ärimaa ning üks
transpordimaa sihtotstarbega kinnistu,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega
nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga.
Jüri aleviku Aruküla tee 5 ja 7 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusega nr
947. Planeeritav asub Jüri aleviku riigimaantee Jüri, Vaida ja Aruküla tee ristmikul, väljakujunenud asustus struktuuriga
alal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Aruküla teelt. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on liita Aruküla tee 5 ja 7 kinnistud üheks ärimaa
kinnistuks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on
ette nähtud ärimaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Kurekaela tee 1 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.06.2016 korraldusega nr
988. Planeeritav ala asub Vaskjala külas
Näkinurga ja Kurekaela tee nurgal. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud
Näkinurga ja Kurekaela teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,36 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline kinnistu kaheks väiksemaks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Kopli küla Mäeotsa kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.07.2016 korraldusega nr
1047. Planeeritav ala asub Kopli külas,
Linnu ja Meelespea tee ristil, Rae valla ja

Jõelähtme valla piiril. Juurdepääs on avalikult kasutatavatelt Linnu ja Mäeotsa teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada Mäeotsa kinnistutest välja viisteist
elamumaa sihtotstarbelist kinnistut, neist 3
ridamajade ning 12 üksikelamute rajamiseks, üks üldmaa sihtotstarbeline kinnistu
ning kaks transpordimaa sihtotstarbega
kinnistut, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute kehtestamine
Järveküla Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1093. Planeeritav ala asub Järvekülas,
Männimetsa tee ääres. Juurdepääs alale on
planeeritud Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,32 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM
Lao kinnistu ja lähiala detailplaneeringut
pos 14 ja 15 osas. Detailplaneeringuga liidetakse kinnistud üheks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1097. Planeeritav ala asub Vaskjala külas,
riigimaantee nr 11113 Assaku-Jüri tee ääres. Olemasolev juurdepääs alale on Assaku-Jüri teelt ja Kurve teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta Rae Vallavalitsuse 24.04.12 korraldusega nr 407 „Vaskjala küla Tõnikse kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“
kehtestatud detailplaneeringut osaliselt maa
sihtotstarbe osas, määrata maakasutuse
sihtotstarbeks 50% äri- ja 50% elamumaa,
seada ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa ning Assaku-Jüri teeäärne on
osaliselt kavandatud ärimaa-alaks.
Jüri aleviku Tiigi tn 15 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr 1098.

Planeeritav ala asub Jüri aleviku läänepoolses osas Aaviku tee ja Tiigi tänava vahelisel
alal. Juurdepääs toimub Tiigi tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
määrata olemasolevale elamumaa sihtotstarbelisele krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamute maa.
Peetri aleviku Küti tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1115. Planeeritav ala asub Rae vallas Peetri aleviku lõunapoolses osas Järveküla-Jüri
riigimaantee T-11330 (Vana-Tartu maantee) ja Küti tee ääres. Juurdepääs on avalikult kasutatavalt Küti teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega
krundiks, millest ühel paikneb olemasolev
majapidamine, ning üheks maatulundusmaa ja kaheks transpordimaa sihtotstarbega
krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Seli küla Sellijärve kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1125. Planeeritav ala asub Rae valla keskosas Seli külas. Juurdepääs alale on planeeritud Vaida-Pajupea teelt olemasoleva
eratee kaudu. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 17.03.2015 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 362 kehtestatud Sellijärve
kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos
1 ehitusõiguse osas, liites olemasolevad
elamumaa ja maatulundusmaa kinnistud
üheks elamumaa krundiks, laiendades
ehitusõigust ja seades hoonestustingimused. Detailplaneeringuga ei muudeta kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on alale ette nähtud perspektiivne haljasala ning parkmetsamaa
juhtotstarve ning kuhu on hajaasustusala
põhimõttel lubatud elamute ehitus.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

AUGUSTI
PAKKUMISED:
PAYOT NIISUTAV NÄOHOOLDU

30

KOGU JALGADE DEPILATSIOON     

20

SOLAARIUMI SOODUSKAART 40MIN.

20
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Aruküla tee 8, Jüri
E-R 9:00-20:00
L 10:00 - 16:00
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!

PUITBRIKETT al.119.PELLETID al.189.TURBABRIKETT al.109.KIVISÜSI al.189.KAMINAPUUD ja
KÜTTEKLOTSID al. 2.50

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

26

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee
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www.cerbos.ee
Tel: 501 5340
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JOOGA
SELJALE!

Vaida Hambakliinik

10-tunnine spetsiaalne
kursus seljale algab oktoobris
Taaramäe lasteaias.

Arsti vastuvõtt E,K,N
Info 5348 9134

Info silva.laius@gmail.com
või tel 5661 4214
Teised joogagrupid
alustavad septembris.

Vana-Vaida tee 7, Vaida
Avatud E-R 09:00 - 16:00

600 5074
www.vaidahambaravi.ee
Tegevusluba: L04038

august 2016 • Rae Sõnumid
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SINU ETTEASTE

REGISTREERU TASUTA PROOVITREENINGULE

WWW.DANCEACT.EE
N O R Ü H MAD
UUED BAIL ATI
ELE
TELE JA LAST
TÄISK ASVANU
BRIL
RIS 4. SEPTEM
ALUSTAVAD JÜ

Rehvide müük, vahetus ja rehvihotell
Veoauto- ja bussirehvide protekteerimine

Sõiduato-, maasturi-, tarbesõiduki-, mootorratta
ja veoautorehvid

Oscarrehvid: Läike tee 8, Rae vald Peetri küla
Mob. + 372 511 6375
Rae Sõnumid • august 2016

Tel. + 372 665 3080

www.oscarrehvid.ee

reklaam 29
info@aialahendused.ee
tel. 56236365

www.aialahendused.ee

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud

VÄRAVA AUTOMAATIKA

liugväravad, tiibväravad, tõkkepuud, garaažiuksed
müük, paigaldus, hooldus

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused

Pagariäri ja kohvik Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-R 7.30-18.00,
nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
(praed alates 3.50, supid alates 1.60)
VEEL ON VÕIMALIK TELLIDA CATERINGI
SUVISTEKS ÜRITUSTEKS!!!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid!
Peo- ja peielauad!
Lapsed on teretulnud: väikelastele on
söögitoolid ja suurematele mänguasjad!
Lisainfo tel 5163968 või
email info@maheleib.ee

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

Sinu usaldusväärne
kinnisvarapartner
Elmar Liitmaa

Tallinna ja Harjumaa
eluruumide osakonna juht
projektijuht, maakler

501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

Kadri Reinsalu
väikelaste muusikatunnid
Alates septembrist
Peetri koolis
ja
Jüris Taaramäe lasteaias

www.muinasjutumaa.ee
august 2016 • Rae Sõnumid
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AUTOREMONDITÖÖKODA
VARUOSADE MÜÜK
Varuosad

25 AASTAT KOGEMUSI – SEE ON TASE, MIDA PAKUB FORSS!
1991 - alustasime autoremondiga Tallinnas Mooni tänaval, 5 töötajaga
1994 – avasime samas väikese varuosade kaupluse
2006 – laienesime Tartusse – Tarfor OÜ varuosade müük
2008 – avasime varuosade kauplus-lao Reti teel, Peetri alevikus, mille tänaseks oleme kolinud Allika teele
2015 - laienesime Allika teele Peetri alevikus – autoremont ja varuosade müük
TÄNASEKS ON MEIL KOKKU 75 PROFESSIONAALSETE OSKUSTEGA TÖÖTAJAT, 15 neist teenindab teid FORSS PEETRI-s

SÕIDAD JÄLLE JA NAERATAD!

Rae Sõnumid • august 2016
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E - R 9.00 - 21.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust

• Kordusülevaatus TASUTA!
• Kõige KAUEM AVATUD Tallinnas!
• TÖÖTAME KOLMEL LIINIL, mis välistab
järjekorrad, võimaldab kiiret teenindust
ning hoiame kokku kliendi aega.

• Võimalus kontrollida või soetada
uus tulekustuti.
• Teostame ka tehnokontrolli:
amorditest, piduritest, lõtkutest.

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
august 2016 • Rae Sõnumid
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AKNAD
AKNAD ERIKUJU
VÄLISUKSED
UKSED LÜKANDUKSED
Tallinn: Laki 36

B sissekäik 3. korrus

Avatud: E-R 9-17

tallinn@glasaken.ee
reval@glasaken.ee
mob: 555 15 766
tel/faks: 6098 862

glasaken.ee

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Oleme Swiss Property gruppi kuuluv eritellimusmööblit tootev
ettevõte. Seoses tegevuse laienemisega kutsume endaga liituma.

MÖÖBLITISLERIT
VIIMISTLEJAT ja LIHVIJAT
Oled sobiv kandidaat, kui omad töökogemust mööblitööstuses ja erialast haridust.
Oled orienteeritud meeskonnatööle ning soovid õppida ja areneda
Kandideerimiseks palume saata CV e-mailile silja@polorexinterior.ee
Küsimustele vastab Sven Kasemaa telefonil +372 5197 3693

Põnev avastusretk Kuramaale 25-28 august.
Piima-, leiva- ja meefestival Jelgavas, muinastulude öö
tähistamine Jurmalas, kahe mere kohtumispaik Kolka
neemel ja palju muud huvitavat.
Pikem reisikava www.alustamealgusest.ee

Buss väljub Jüri alevikust.
Registreerimine reisile telefonil 50 29 006 kuni 18.augustini.

Rae Sõnumid • august 2016

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
JUUNI JA JUULI KUU
01 juuni Ärastati saaste Tartu mnt 28. km-l
Abistati kiirabi Jüris, Väljaku 17
10 juuni Likvideeriti avarii tagajärjed Smarteni ristmikul
11 juuni Arukülas, Tallinna mnt 34 põles tööstushoone
20 juuni Likvideeriti avarii tagajärjed Jüri viaduktil
23 juuni Kustutati järelvalveta lõke Rae külas, Tammeraja teel
25 juuni Abistati kiirabi Mõigus, Juhtme tänaval
14 juuli Eemaldati allaaetud loom teelt Peeter alevikus,
Suurekivi põik
23 juuli Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel, Jüris
24 juuli Eemaldati allaaetud loom teelt Rae külas,
Loode teel
29 juuli Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel, Luigel

kuulutused 33
POLITSEI ÜLEVAADE REGISTREERITUD
OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST JUUNIS JA JUULIS
• 2. juunil varastati Peetri Selveri juurest lukustatud jalgratas.
• 3. juunil avastati, et Karla külas asuva eramu hoovist on varastatud muruniiduk.
• 7. juunil avastati, et Jüri alevikus on kortermaja kinnisest trepikojast varastatud lukustatud jalgratas.
• 7. juunil avastati, et Rae külas asuva eramu garaažist on varastatud muruniiduk.
• 11. juunil leidis Rae külas aset naabrite vaheline kehaline
väärkohtlemine.
• 12. juunil varastati Karla külas asuva eramu kuurist muruniiduk.
• 15. juunil varastati Peetri alevikus eramu aiaga piiratud hoovist jalgratas.
• 16. juunil peeti Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee 10.
kilomeetril kinni narkojoobe kahtlusega sõidukijuht.
• 22. juunil avastati, et Jüri alevikus on eramaja aiaga piiratud
hoovist varastatud muruniiduk ja jalgratas.
• 24. juunil kasutati Jüri alevikus lapse suhtes vägivalda.
• 22. juunil avastati, et Karla külas on varastatud kaks lukuga
kinnitatud jalgratast.
• 25. juunil avastati, et Jüri alevikus on ehitusjärgus majast varastatud erinevaid tööriistu.
• 3. juulil avastati, et Peetri alevikus on ehitusjärgus majast varastatud erinevaid tööriistu.
• 3. juuli ööl varastati Peetri alevikus majast erinevaid esemeid
ajal, kui maja elanikud magasid.

Kõik rattad kuni 40% soodsamalt
MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

• 4. juulil varastati Peetri alevikus eramu hoovist jalgratas
• 8. juulil avastati, et Rae külas on varastatud eramaja aiaga piiratud hoovist muruniiduk ja jalgratas.
• 8. juulil avastati, et Vaida alevikus on ehitussoojakust varastatud erinevaid tööriistu.
• 10. juulil avastati, et Pildikülas on sõiduautost sissemurdmise
teel varastatud erinevaid esemeid.
• 11. juulil avastati, et Jüri alevikus on ehitussoojakust varastatud erinevaid tööriistu.
• 14. juulil avastati, et Lagedi alevikus on keldrist varastatud 2
jalgratast.
• 14. juulil pidas tubli kodanik Lehmja külas kinni joobes sõidukijuhi, kelle andis üle politseile. Au ja kiitus julge tegutsemise eest!
• 14. juulil varastati Peetri Selveri juurest lukustamata jalgratas.
• 16. juulil avastati, et Rae külas on eramaja hoovist varastatud
muruniiduk.
• 17. juulil varastati Peetri Selveri juurest jalgratas.
• 18. juulil teavitati, et Peetri alevikus on ettevõtte territooriumilt varastatud erinevaid tööriistu.
• 18. juulil varastati Peetri Selveri juurest lukustamata jalgratas.
• 21. juulil varastati Peetri Selveri juurest lukustamata jalgratas.
• 25. juulil avastati, et Järvekülas on eramaja hoovis asuvast
kuurist varastatud muruniiduk ja jalgratas.
• 26. juulil avastati, et Rae külas on ehitusjärgus majast varastatud erinevaid esemeid.

REAKUULUTUSED AUGUST
Pakume tööd puhastusteenindajatele Rae valda! Töö osalise tööajaga nii hommikustel kui ka õhtustel aegadel. Küsi lisa: 622 8591
või personal@tphooldus.ee
Annan inglise keele individuaaltunde. Kõik tasemed. 551 6369,
eve.laur@gmail.com
Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, kruus, freesasfalt,
turvas, sõnnik kohaleveoga. Tel 509 2936 (kuni 2,5 t), tel 507
9362 (kuni 12 t).
Lõikan hekki, trimmeriga pikema heina niitmine, vajadusel ka
võsalõikus. Tel 5554 7291

TOTAALNE
ALLAHINDLUS
Rattaostuks annab nõu Illmar Mätlik 609 0620 - 15 aastat rattamüügi kogemusi
Vaata www.author.ee

Author Esinduskauplused Tallinnas:
Tartu mnt 171, Mõigu, tel 609 0620 |
Mehhaanikud tel 609 0741 |
Avatud: E-R 10-19, L, P suletud
Smuuli tee 43 Maksimarketis,
tel 609 9928 | (endine Peterburi tee 62a)
Avatud: E-R 10-19, L 10-17, P suletud

Rae valla
elanikele
lisavarustus

-10%

soodsamalt"

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad
koos paigaldusega alates 999 eurot. Tel: 666 1355. www.kodukliima.ee
Müüa kuivi kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja 40 l/60 l võrgus, kütteklotsid 5–30 cm 40 l võrgus 1,79 €, tulehakatus 40 l võrgus ja
saepuru kotis, tel: 501 8594, kaminapuu.ee
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud, küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee

Jätkub lk 34
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Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet. Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee, tel: 501 9454
Müüa lõhutud küttepuid lepp, kask. Informatsiooni saamiseks helistage telefonile
+372 520 3892.
Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus +
transport. Tel: 5395 3788
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega, lepp 33 eurot/rm, sanglepp 35 eurot/
rm, kask 39 eurot/rm, tel 509 9598.
Loomasõnnik 7 t – 150 €, 15 t – 220 €.
Muld, killustik, liiv. Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias, kodumeistri teenused.
Tel: 513 9437, e-post igor@infinitas.ee
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja 501
1628. Tim
Müüa Jüris otse omanikult 4-toaline korter: kolm eraldi tuba ja avar elutuba, köök,
eraldi vannituba ja WC, rõdu. Tel 5621
8638 (õhtuti peale kella 18)
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus
(akti väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane
töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon:
5690 3327
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus ja
remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Lõikan hekki, niidan trimmeriga pikemat
rohtu ja heina, saetööd aias, vajadusel võsalõikus. Tel 5554 7291
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase, pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel 5859 9737
Ilusalong Muskuslill Jüris pakub tööd
juuksurile. Info tel. 513 7898
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Juunis
registreeritud
sünnid

Juulis
registreeritud
sünnid

NIL SMIRNOV

GERHARD LÜÜS

JAN-EERIK PALM

RONALD MELTSAS

MORGAN LEPS

OSKAR LUKK

HUGO KARL MARKUS KALMANN
RENAR LIIBER
DARION RÄGASTIK
KEVIN LUKAS
MARTEN RAUD
STEVEN TENSON
RIKO REINART
GERHARD LEEGA
RAIN PROMANN
HUGO ERIK SAKS

HERMAN KALJULA
RON ROBERT REBAS
ARTEMIY OVSIENKO
JASPER PARVOJA
TOMI PAABSTEL
KENNETH ARON KRISTENPRUN
PAUL MARTI PARVE
MARTEN VÄLJAK
ROGER TAMM
ALEKS SUURSALU
ROBERT KULLERKUPP

HENRI RANDLE

KRISTELL NIIDAS

STEN NÕUKAS

RIANNE ERASTUS

IRIS MADELEINE KUNDLA

LISELLE LIIV

HETI TRISBERG

NORA ELISABET UUSKÜLA

MIJA MILLER

KAISA KIKS

ELLA MÕTTUS
MARILY TOOM
BRISEIS MEIDLA
KREETE JEGOROV
MERIT KIVILA
KAROLA SÜLD
HANNA HÄLVIN
LAURA RIISPERE
HEDE MURUMAA
AURELIA LEMMING

JONETTE POST
HENNA ROOS
HELENA PÄRNASTE
SÄDE ALLIKVEE
SOFIA RÕTIK
EMMA ELIISE DANIEL
MAIA MARDISTE
ROOSI KOIK
LISANDRA NIKIFOROV
MARIA KOROLENKO
NORA-LILIAN MÄESALU

JETTE TIMM

LOORE RAUDSEPP

HANNA PURRU

DESIREE ANTSAAR

Juunis lahkunud

Juulis lahkunud

FELIKS-ELDOR AUSLA
HERMALT GRUBE
LEO NUUT
PAAVEL HOKKONEN
ANTS EHTLA
ADA PERN
TRIIN PETTAI

FJODOR AHTAMONOV
VLADIMIR PETRUKHIN
TOE RANDMAA
HELENE TEDRE
ASTA KUBPART
SILVI ŠMIDT
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JUULIKUU SÜNNIPÄEVAD
NATALIE LUNDA 97

TIIA KARUS 81

VELLO ALUMETS 70

VAIKE VIHUL 88

ILME MOSSOV 81

SIRJE PAIST 70

UDO TAGO 87

EEVI PRINGI 81

AARE HERMAKÜLA 70

LY-EVI ULEKSINA 86

EVI ANNUS 80

LIIVIA SAAR 70

VAIKE VAINOMÄE 85

HELLE RAUDMANN 80

ANNILA KASS 70

VALVE-ROSALIE KINGSEPP 85

ROBERT PLATONOV 80

MALLE NÕMM 70

NINA KALLA 84

TIIU-ENDLA SOORM 80

MIHHAIL KOSTOV 65

HUGO LIBA 84

ELLEN EINARD 75

OLGA TIKKER 65

ROZETE NIITOJA 83

LILLE BAUMANN 75

JAAN TIKKER 65

JAAN ROOTS 83

SIRJA VALTRUP 75

JUTA SOANS- LAANPERE 65

LEHTE AUSLA 82

PÄRJA SVARPSTINA 75

LUDMILLA OVSJANNIKOVA 65

RAUL MURDSALU 82

PJOTR MURAJEV 75

KERSTI MARKUS 65

LIDIA PANT 82

UNO MARKUS 70

PAAVO PULLINEN 65

REGINA JUUSU 82

AITA LAUGMAA 70

JUHAN POOM 81

ARRY MÄNNIMETS 70

AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVAD
LINDA SELKS 92

ALBERT RENTEL 83

LEONID JERMOLENKO 75

ERLI MÄEVÄLI 92

MIKHALINA KRINTAL 83

OLEG PANTSOŠNIK 70

ANITA KÜNNERPÄ 90

LEMBI BEKKER 82

IRJE PIISANG 70

VILMA-LUDMILA PÕLLUS 89

UUNO HELMAR 81

LEMBIT KALME 70

MAIMU RAHU 87

AARE LOOG 80

MEIDA NIIDAS 70

VAIKE-ROSILDA BALASJAN 86

AITA PARMAS 80

MONIKA SOOMRE 70

VALVE MARTIN 85

ALEXANDER VAXMAN 80

LILIA ENNO 70

ELLA MADSEN 85

ELFRIDA SUUREKIVI 80

JEVGENIA OSTAPTŠUK 70

AINO LINDUNEN 85

RAIVO KULLAMAA 75

EHA ROOST 70

ELLA ALLVEE 85

ANNE VÄINSAR 75

ENNO LAGLE 70

HELNA TINT 85

ADELE MATIZEN 75

MAIRE TIIDO 65

JUHANNA KUUSE 84

RAIVO AKK 75

ARVO KOPPEL 65

EDUARD ALLIKSOO 84

AINI VAHING 75

VASSILI BÕSTROV 65

ASTA PALLING 83

LIDIA LUHAORG 75

ORISJA POPOVITŠ 65

Rae Sõnumid Rae valla ajaleht
Väljaandja: Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
Toimetus: sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Teostus: Ekspress Meedia AS

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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RAAMIST VÄLJA: PILT & KOHV
28. augustil toimub

ainukordne näitustepäev
Rae valla 6 paigas ootavad Sind
ühepäevanäitused
• Peetris Kuldala majadegaleriis šaržid kunagisest huumoriajakirjast Pikker. Samal ajal toimub Peetris kohvikute päev,
nii et kodukohvikust turgutav kohv ja näitust vaatama!
• Kurna kultuuritunnelis fotonäitus Kurna ajaloost. Neljarealise Tallinna ringtee all asub tunnel, mille betoonseintel jutustavad pildid Kurna ajaloost – mõisast ja inimestest.
• Jüris Aaviku tee 1 majas näitus „Alar Kotli – sümbolite arhitekt“. Kotli on tuntud Eesti sümbolehitiste nagu Tallinna
lauluväljaku, Presidendi kantselei ja Estonia teatri taastamisprojekti loojana. Üle kogu Eesti on tema projektide järgi
ehitatud enam kui sada erinevat hoonet.
• Jüris Rae kultuurikeskuses näitus „Pärand elab!“. Pilkupüüdev ja humoorikas pesunööridele üles seatud näitus on leidnud Eestis rännates hulgaliselt sooja vastuvõttu.
• Vaida raamatukogus näitus „Eesti graaﬁka klassikud: Naima Neidre, Olev Soans ja Tõnis Vint”. Graaﬁka on pärit
Rae valla elanike erakogudest. Näituse kuraator on Vilja
Promet.
• Vaidas Elveso katlamajas Rahvusarhiivi näitus „Dekreedid
ja rahvahääletused. 1938. a vallapiiride reform“. Dekreedid
olid autoritaarse valitsemisviisi igapäevane väljund, dekreedid vormistasid ka vallareformi ning ametlikke rahvahääletusi ei toimunud. Valdade reformi toimikud on aga erakordsed
oma palvekirjade rohkusega.

• Rae koolimajas Vaskjala külas näitus Jüri Muusikaseltsist.
Esimene lauluselts Harjumaal ja üks esimesi Eestis loodi 150.
aastat tagasi. Pealinnas käimisel oli vaid üks mõru mekk juures. Nimelt ei lastud rahvariietes seltsilisi kohvikusse, olevat
talurahva riided. Seltsi tõusud ja mõõnad.
• Rae koolimajas Vaskjalas ülevaade Rae koolist. Jüri kool ei
olnud Jüri piirkonnas ega Rae vallas see esimene, ammugi
mitte. Vaskjalas asuv Rae kool ei olnud ka esimene haridusetempel meie vallas, kuid see eest väga oluline. Vaskjala inimesed ootavad oma külapäeval lahkesti kõiki Rae koolimaja
külastama.
• Lagedi kiigeplatsil näitus „Rail Baltic – arengu vedur“. Näitusel on esitletud Ülemistele rajatava reisiterminali arhitektuurikonkursi võidutööd nii Eestist kui välismaalt. Lagedil
saab näitusekülastaja külastada pop-up kohvikuid. Samal
päeval peetakse Lagedil põnevate üritusega lastepäeva.

Näitused on avatud kell 11-17, Lagedi kiigeplatsil
kell 13-17, Vaskjala külas Rae koolimajas kell 15-20.

Bussiga sõiduks vajalik eelnev
registreerimine telefonil 522 5478 (Kristi)

Näitusele retrobussiga
30-kohalise Ikarus Lux bussi väljumisajad (+/-5 min).
Peatus
Peetri Aruheina lasteaed
Kurna tunnel (Kurna küla,
Õlleköögitee-poolne ots)
Rae vallamaja parkla (Aruküla tee 9, Jüri)
Vaida, Elveso katlamaja hoov (Hoidla
tee 23)
Lagedi kiigeplats (Lohu 6)

Saabumine Väljumine Saabumine Väljumine Saabumine
11:00
13:55
14:20
17:15
11:20

11:35

14:40

14:55

-

11:45

12:10

15:05

15:30

-

12:25

12:55

15:45

16:15

-

13:20

13:35

16:40

16:55

-

Näitustepäeva voldik ja bussimarsruut on leitavad Rae valla kodulehelt
alates 20. augustist ja näitustepäeval kõikidest näitusepaikadest.
Lisainfo telefonil 522 5478 või kristi.aru@rae.ee

Pilet 0 eurot

(kehtib nii bussi kui näituste kohta)

