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Rae valla ametlik väljaanne
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Kas naised küsivad raamatukogudest enim psühholoogia-, armastus-, eneseabi-, käsitööja kokaraamatuid ning mehed poliitika- ja ajalooteoseid ning kriminaalromaane või on
Jüri raamatukogu töötajate hinnangul eelistused muutunud. Loe lk 8

2

vallavalitsus
Fotod: Harri Ambur

Abivajavast
lapsest
teatamine
1. jaanuaril 2016 hakkas kehtima
uus lastekaitseseadus, mis näeb ette
abivajavast ning hädaohus lapsest teatamise kohustuse.
Abivajavast lapsest teata vallavalitsusele, võimalusel otse lastekaitsetöötajale (Kai Sinisalu tel 55 567 476 või
Maarja Kähr 55 522 569) või lasteabitelefonil 116 111 (24 h).
Infot lastega töötavatele spetsialistidele on võimalik edastada anonüümselt, kuid kui pöörduja on nõus, siis
edastatakse info koos pöörduja kontaktidega.
RS

Ministeerium ja
vald sõlmivad
ühiste kavatsuste
kokkuleppe
Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi
ja Rae vallavanem Mart Võrklaev allkirjastavad 8. juunil ühiste kavatsuste
kokkuleppe riigigümnaasiumi rajamiseks Jüri kanti.
Hoone ehitatakse 540 õpilasele
ja riigigümnaasiumi suunaks on pöörata rõhku õpilaste ettevalmistamisele akadeemiliseks õppeks. Riigigümnaasiumi avamisest alates hakkab
tänane Jüri gümnaasium töötama
põhikoolina.
RS

Sünnitunnistused
saab kätte
vallakantseleist
Vanemad, kes on oma lapse sünni registreerinud eesti.ee portaalis, saavad
lapse sünnitunnistuse kätte kodukohajärgse vallavalitsuse kantseleist.
Lisainfo kantselei peaspetsialistilt,
kontakt on 605 6756, merike.sults@
rae.ee
RS
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Kevadised vaated Pirita-Ülemiste kanali äärde jäävale Mõigu liikumisrajale.

Mõigu liikumisrada
ootab aktiivset
kasutust
Pirita-Ülemiste kanali ümber olev Mõigu
liikumisrada on 5,5 kilomeetri pikkune ja
valminud kodanikualgatuse korras.
Mõigu Seltsi eestvedamisel valminud
liikumisrada läbib Rae raba ja metsastatud katsekultuure, mis rajati 60ndate lõpus
ja 70ndate alguses. Rada läbides näeb erinevat tüüpi metsi alates rabametsast kuni
kuusikuni ja loodusliku mitmekesisuse
poolest on tegu huvitava piirkonnaga. Suur
osa rajast kulgeb paralleelselt kanaliga ja on
kruusase kattega, kuid metsast ja rabast läbiminevad teed on oma olemuselt hooldatud metsarajad.
Vallavanem Mart Võrklaev hindab
kõrgelt, et raja ettevalmistamisel on kaasa
löönud Mõigu elanikud ise ning ära on kasutatud olemasolevad kaunid metsarajad ja
kanali teenindusteed.

„Oleme liikumisraja alad võsast ise oma
rahvaga puhastanud ja talgute korras korrastanud,“ kõneles Mõigu elanik ja samanimelise seltsi esindaja Harri Ambur, kelle
eestvedamisel said ka liikumisrada tähistavad sildid paika.

Raja alguses infotahvel

Mõigu liikumisrada sobib hästi maastikurattaga läbimiseks, samuti tervisejooksu tegemiseks või jalutamiseks. Kõige paremini
pääseb rajale Mõigu Kaabli tn 23b või selle
lähedal asuva Fenestra aknatehase juurest.
Info saamiseks on liikumisraja algusesse
kanali äärde paigaldatud infotahvel-kaart,
kuhu on peale märgitud soovituslik 5,5 pikkune rada. Liikudes mööda kanali äärt Jüri
suunas, tuleb teha esimene pööre vasakule
silla juures. Pärast silda tuleb pöörata kohe

vallavalitsus
Rajal liikuja meelespea
• Prügi maha viskamine keelatud
• Mootorsõidukitega sõitmine
keelatud
• Kalapüük keelatud
• Lõkke tegemine keelatud

Võidutuli jõuab
Jüri kirikuaeda
23. juunil kell 18
Võidupühal presidendi süüdatud ja Harju maavanema poolt valdadele üle antav
võidutuli jõuab Jüri kirikuaeda kell 18.
Toimuvad mälestushetk, pärgade
asetamine mälestussamba jalamile ning
Kaitseliidu Kose malevkonna Jüri kompanii rivistus.
Pärast seda on kõigil soovijatel võimalus võtta võidutulelt tuleleek oma
jaanitule süütamiseks.
Kristi Aru
kultuurispetsialist

Parimad õpilased
käisid vallavalitsuse
vastuvõtul
Elamusspordikeskuses Spot of Tallinn toimus 3. juunil vallavalitsuse vastuvõtt Rae
valla parimatele 7.-12. klasside õpilastele.
Õpilased said end proovile panna
atraktsioonidel streetpargis ja akrobaatikas. Kehakinnituseks oli õpilastele
serveeritud maitsvaid soolaseid ja magusaid suupisted.
Rae valla parimate õpilaste vastuvõtule kutsutakse igal aastal õpilased,
kelle aastahinded on kõik viied.
RS

paremale ja ees paistab silt, mis näitab, kust
hakkab kulgema soovituslik metsarada.
Esialgu on rajatähised pandud ainult olulisematesse kohtadesse, aga silte tellitakse
veel lisaks ja lähiajal paigaldatakse neid rajale juurde.

Liikumisrajad täienevad

Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul on tulevikus plaan paigaldada liikumisraja juurde virgestuselemendid. Samuti tuleb laiendada metsaraja kitsamaid kohti, mis praegu
on ligi meeter, kuid võiksid olla 1,5 kuni 4
meetrit laiad, mis on tavapärane liikumisradade laius.
Edaspidi on plaan rajada liikumisradadele pääsemiseks veel alternatiivne juurdepääsutee Mõigu piirkonnas. Uus alguspunkt saab olema Väike-Peetri Tähnase tee
T3 kinnistul. Põldmäe nendib, et liikumisradade kasutamise vastu on tundnud huvi
ka Rae küla elanikud, kuid lahtine on see,
kust rajale pääseda. Elanikud soovivad pääseda rajale Loopere teed pidi.
Kõige lähemasse tulevikku jääb aga ran-

Liikumisrajale paigaldati suunaviidad
Mõigu Seltsi poolt 25. mail. Foto: Harri Ambur

navõrkpalliplatsi avamine, mis saab teoks
tänu Mõigu Seltsile ja hakkab asuma Kaabli
tn 23b kinnistu juures.
„Hea meel, et vallas on juures üks kaunis
ja looduslähedane liikumisrada,“ kõneleb
abivallavanem Priit Põldmäe, kelle sõnul
on rada olemas tänu Mõigu Seltsi, RMK,
Tallinna Vesi ASi ja Rae valla koostööle.
Signe Heiberg

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad: esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18

Noortevolikogu
asutamise määrus
läbis esimese
lugemise
Juuni korralisel volikogu istungil jõuab
noortevolikogu põhimääruse eelnõu
II lugemisele. Noorte algatusgrupp
koosseisus Grethe Aikevitšius, Martin
Tamm, Märt Sähka, Marion Maasar,
Merily Lõhmus, Vivian Tamm, Kristiina Toomik ja Jaana Nirk on koos käinud juba alates 2015. aasta veebruarikuust ja näidanud oma initsiatiivi ning
võimekust saamaks ametlikult Rae valla noortevolikoguks.
RS
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Peetri ja Lagedi kanti plaanitakse
uue ajastu ehitusstandarditele
vastavaid lasteaedasid
Peetri kandis on plaan avada 9-rühmaline lasteaed, mis hakkab asuma Järvekülas Turu tee läheduses Saare kinnistul.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on
projektiettepanek linnapiirkonna tegevusgrupilt juba põhimõttelise heakskiidu
saanud ning esialgne plaan on ehitada
Peetri piirkonna lasteaed valmis 2018.
aasta sügiseks. „Ajavahemikus 2013–2015
oli lasteaedade ehituses väga intensiivne
periood ning kolme aastaga ehitati juurde
veel 750 kohta. Kuna kiire rahvastikukasv
jätkub, siis vajadus on uute lasteaiakohtade järele,“ kõneles Võrklaev.
Uue Peetri piirkonna lasteaia ehitamiseks saab vald toetust ELi struktuuritoetustest meetmest „Linnapiirkondade
jätkusuutlik areng”. Toetuseks saadav
summa on maksimaalselt 900 000 eurot,
mis tähendab, et ligi 1,1 miljonit tuleb
vallal investeerida oma eelarvest.
Lagedi kandis plaanitakse ehitada laste-

aed Kopli külla Lagedi Kooli vastu üle tee.
Lagedi lasteaias hakkab plaanide järgi tööle kuus rühma. Lasteaed loodetakse avada
paari aasta jooksul.
Mõlemate uute lasteaedade ehitamisel arvestatakse keskkonnasõbralikkust ja
energiasäästlikkust ning kasutusele võetakse moodne tehnoloogia maja haldamiseks ja hooldamiseks.

Uutes energiasäästlikes
hoonetes on moodne
tehnoloogia

Moodsa tehnoloogia poolt juhitava hoonega käisid valla juhid tutvumas mai keskel Rakveres, kus on eelmise aasta lõpust
Tark Maja.
„Rakveres asuv Tark Maja on ehitatud
katsetamiseks eesmärgil, et teada saada,
kui ökonoomselt see toimib, kui hästi
tunnevad seal end inimesed ja millised lahendused on head ja millised mitte,“ kommenteeris abivallavanem Priit Põldmäe.

Abivallavanem Madis Sarik on seda
meelt, et absoluutselt kõiki moodsaid
lahendusi ei peaks Rae valla uutesse lasteaedadesse sisse tooma. „Oluline on, et
uued lasteaiahooned on mugavad, valgusküllased, energiasäästlikud ja haldusliku
poole pealt kompaktselt juhitavad,“ kõneles Sarik, kes lisas, et tarkade lahendustena tuntud elemente on kasutatud juba
Raes uuemate haridusasutuste hoonete
ehitamisel. Näiteks on Järveküla Koolil
päikeseribid ja kasutatud veest võetakse
soojusvaheti abil sooja.
Sarik kõneleb ka hoonesse paigaldatavast juhtimissüsteemist, millega saab
hõlpsalt interneti kaudu kontrollida kogu
koolimaja toimimist.
Aastast 2019 peavad olema kõik ühiskondlikud hooned ehitatud liginullenergiahoonetena ja aastast 2021 nõutakse
eramajade vastamist passiivmaja nõuetele.

Planeeritava uue Peetri piirkonna lasteaia asukoht on Turu tee läheduses Saare kinnistul, mis asub Elveso pumplamaja taga.
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Rebase tänava juures paiknev muinasajast pärit allikas.

Foto: Ain Puna

Muinasajast pärit allikas
vooderdati maakividega
Jüri aleviku Rebase tänava pikenduse
juurde jääv allikas on ainus säilinud looduslik püsiallikas Jüris, mis on kasutusel
olnud alates muinasajast. Koduloouurija Oskar Raudmetsa materjalide põhjal
asub allikas 50 x 100ruutmeetrisel märgalal, kus asub ka palju kultuskive.
Rebase, Kasemäe ja Ehituse tänava remontimisega sai allika ümbrus nägusa väljanägemise ning maakividega vooderdatud
alal on allika juurde viiv trepp. Vee puhtust
ei ole lähiaastatel enam uuritud, aga 90ndate
alguses peeti sealset allikavett väga puhtaks.

9. juunil toimub Rebase tänava allika
juures Rebase, Ehituse ja Kasemäe elamukvartali teede väljaehitamise II etapi
pidulik lõpetamine.
Vallavanem Mart Võrklaev kutsub
kõiki kohalikke elanikke üles mööda
korda tehtud teid jalutama ja iidset allikat oma silmaga vaatama. „Pidasime
väga oluliseks, et ehituse käigus saaks
kohalikus kultuuriloos oluline allikas
väärika koha, mida on võimalik tulla
vaatama,“ rääkis Võrklaev.
Ees seisab veel kolmas etapp, mis plaani-

takse valmis ehitada aastal 2017. Kolme etappi
jaotuvate mahukate tee-ehitustöödega hajutatakse liikluskoormust kortermajade vahel ja
luuakse uued võimalused liiklemiseks.
Kahe etapi tulemusena on juures valgustusega kergliiklustee, Rebase tänava
sõidutee pikendus, ringristmik ning remonditud tee all sajuvee ärajuhtimiseks
uus torustik.
Töödega alustati 2014. aastal ja kahe etapi
maksumuseks on kujunenud 1,1 mln eurot.
RS

JG VIL! Veixi rattatiimi stipendiumifond
toetas noorsportlasi 4000 euroga
Spordistipendiumi fondist eraldati toetust kuuele noorsportlasele ja korvpalliklubile.
Toetust maksti jalgpallur Andree Porila
varustuse hankimiseks, Carlos Kirtsi golfitreeningutega seotud kulude katmiseks
ning kergejõustiklase Kristian Otloti, lestaujuja Johanna Johansoni, ratturite Kelly
Kalmi ja Siim Kiskoneni sporditegevuse
kulude katmiseks. Samuti sai toetust MTÜ
Rae Koss korvpalli suvelaager.
„Meie eesmärk on toetada Jüri Gümnaasiumi ja kooliga seotud noorte vilistlas-

te tegemisi,“ kõneles OÜ Hansaviimistluse
juhatajana töötav Veigo Gutmann, kes on
üks neljast spordistipendiumi fondi toetajast, kuhu igal aastal makstakse ettevõtjate
poolt sihtotstarbelisi toetusi.
Gutmann ei salga, et toetuse väljamaksmine on ellu kutsutud Jüri gümnaasiumi
noorte jaoks. Gutmanni sõnul on kõigil
toetajatel isiklik side selle kooliga kas oma
kogemuse või pereliikmete kaudu. JG VIL!
spordistipendiumi fondi on täiendanud
Turmar Kate OÜ juhataja Ahti Mardo,
Tehnohaldus OÜ juhataja Kristo Peerna ja

Amifax OÜ juhataja Imre Leppik.
Stipendiumikomisjoni koosolek toimus
Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu juhatuse ja
JG VIL! Veixi rattatiimi osavõtul 9. mail ja
otsus langetati edastatud motiveeritud ettepanekute põhjal.
JG VIL! Veixi Rattatiim on asutatud
2014. aasta veebruaris. Rattatiimi tunnuslause on ladinakeelne sõnum „vincit qui se
vincit“, mis tähendab, et „võidab see, kes
võidab iseennast“.
Signe Heiberg
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uudised
Ranitsatoetust saab
1. juulist taotleda
internetikeskkonnas Arno
Rae valla makstav ranitsatoetus esimesse klassi astujatele on
170 eurot ja toetuse taotlemine on algava õppeaasta eel lapsevanemale mugavam, sest alates 1. juulist saab toetust taotleda
internetikeskkonnas aadressil http://piksel.ee/arno/rae/
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on Rae vald alustanud
kõikide peretoetuste üleviimist e-keskkonda, et muuta taotlemine operatiivsemaks ning et see oleks nii lapsevanemale
kui ka vallavalitsusele mugavam ja ülevaatlikum.
„Nõudmised ranitsatoetuse saamiseks on inimestele lihtsamini märgatavad ja selle tõttu väheneb võimalus
esitada taotlus puudustega,“ kõneles abivallavanem. Internetikeskkonnas Arno ei ole taotlust võimalik ära saata
puudustega, sest elektrooniline vorm nõuab kõikide tingimuste lahtritesse sisu lisamist.
Abivallavanema 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
oleksid rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse taotluse esitamist.
Rahvastikuregistri järgi on ranitsatoetuse saajaid ligikaudu 360.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul plaanib vallavalitsus
lähitulevikus viia internetikeskkonda ka spordija huvitegevuse hüvituse
taotlemise ning kõik teised peretoetused.

Riiklik ehitisregister võimaldab
elektroonset asjaajamist
Alates 4. aprillist saab riikliku ehitisregistri elektroonilise
menetluskeskkonna kaudu aadressil www.ehr.ee esitada
ehitamisega seonduvaid dokumente ning saada tagasisidet
menetluse kohta.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul said senimaani
elektroonse menetluskeskkonna kaudu esitada registrisse
andmeid peamiselt kohalikud omavalitsused, kuid nüüd
saavad iseseisvalt esitada dokumente ehitise omanikud,
ehitajad või ehitusseadustikus nimetatud isikud, sest avatud on uus riiklik e-teenuse keskkond.
Ehitisregistris menetletakse ehitamisega seotud lubasid
ja taotlusi, milleks on ehitus-/kasutusload ning ehitus-/
kasutusteatised. Samuti väljastatakse www.ehr.ee kaudu
hoonete energiamärgiseid ning ehitisega seotud ettekirjutusi. Lisaks on registri veebilehel võimalik tutvuda sinna
kantud ehitiste tehniliste andmetega ja ehitise kohta esitatud dokumentidega.
Ehitisregistrit puudutavate küsimustega võib Rae vallas
pöörduda registri nooremspetsialisti Riin Rehemaa poole
e-posti teel riin.rehemaa@rae.ee või telefonil +372 605 6747.
RS

Rae Sõnumid • juuni 2016

Fakto Auto
Tallinna
Rahvasõidul
saab valida nelja
distantsi vahel
Rae valla üks suuremaid spordiüritusi, 3. septembril toimuv Fakto
Auto Tallinna Rahvasõit pakub tänavu mitmekesisemat programmi.
Rattasõbrad saavad valida nelja distantsi, kahe maantee- ja kahe mägirattasõidu vahel. Pikemad trassid on mõeldud tõsisele harrastajale,
lühemad aga pühapäevasportlastele ja peredele. Lühikesel maanteesõidul toimub eraldi naistesõit, kus õrnema soo esindajad saavad
üheskoos startida ja võistelda.
„See on suur samm edasi Eesti rattaspordis, sest naistele suunatud võistluste puudumisest on räägitud pikalt. See annab alust
loota, et õrnema soo esindajate osalusnumber hakkaks rattarallidel kasvama,“ lausus Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu peakorraldaja Mihkel Reile.
Eelmisel aastal pilootprojektina õnnestunud Hansaviimistluse
„Eriti kõva mehe“ arvestusse lähevad seekord hommikul toimuva
pika mägiratta- ja pärastlõunal algava lühikese maanteesõidu osalejad.
Kuna seoses Jüri ümbruses toimuvate teetöödega muutuvad ka rajad, pole võistlusmaade täpseid pikkuseid veel teada. Kindel on see,
et stardikeskus asub Tallinnas Vabaduse väljakul ja ratturid finišeeruvad Peetri aleviku koolimaja ees.
Põhiregistreerimine kestab 26. augustini. Eelmisel aastal võitis
Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu põhidistantsi Vahur Valvas (Rein
Taaramäe Rattaklubi). Erinevatel sõitudel osales kokku üle 800 ratturi.
Aerobike
Foto: Aerobike

uudised
Foto: Rae Sõnumid

Pöial pihku.

Pöial pihku või näpud risti
Eestlased ütlevad sageli: „Hoian pöialt!“,
kui soovivad kordaminekut ja soovide
täitumist. Kas pöidlahoidmine on kõigile rahvastele omane?
Telesaadetes, nii poliitikafoorumites
kui ka lauluvõistlustel on viimasel ajal
kombeks kuvada ekraanil tviite ehk Twitteri säutse ja peaaegu alati kirjutab keegi:
„Hoian pöialt!“ Ütlus on saanud üldkasutatavaks just viimastel aastatel.
„Ise ka olen kasutanud seda, näiteks
enne eksamit,“ märkis Eesti Kirjandusmuuseumi folklorist Mari-Ann Remmel.
„Ma ei ole spordijälgija, aga mõttes ikka
hoian omadele pöialt. Miks nii räägitakse,
sellel on oma tagapõhi, aga ütlemine on nii
sügavalt juurdunud, et sellele ei mõelda.“
Kirjandusmuuseumi varasalvedesse kogunenud andmetest fraseologismide kohta
selgub, et pöidlahoidmine (varem levinud
ka fraas „poialt pidama“) on populaarne kõigi põlvkondade seas. Varem kasutati sagedamini ka teisi, erinevate elukutsete ja hobidega seotud soovlauseid, näiteks „Kivi kotti!“
kalamehele või „Nael kummi!“ autojuhile.
Pöidlahoidmise lubadus on universaalne ja
sobib nii meestele kui ka naistele, nii noortele kui ka vanadele olenemata tegevusalast.
Küllap seetõttu ongi see üha enam levinud ja
teised kujundlikud soovid taandumas.

Käed kõnelevad

Pöidlahoidmisest peamiselt kirjutatakse ja
räägitakse, harvem surub keegi ka tegelikult pöidla pihku.
Kehakeele ekspert, psühholoog Ülli Kukumägi ütles, et inimeste kehaliste signaalide seas on enamik neid, mida mõistavad
kõik olenemata päritolust. Näiteks viha korral tõmbuvad inimese käed iseenesest rusikasse. Kõigile mõistetavad on ka teretus- ja
palveliigutused, käte laiutamine jpm.
„Umbes kolm protsenti on aga kokkuleppelised signaalid, mis kuuluvad kindlasse sotsiaalkultuurilisse märgisüsteemi.
Pöidlahoidmine on just selline ja on meile, eestlastele, omane,“ selgitas Kukumägi.
„Pöidlahoidmisel on enesesisenduse, platseebo efekt: kui uskuda kordaminekusse,

ongi paremat tulemust loota. Kehakeel on
omaette teadus, suur maailm, ja ainult ühe
märgi põhjal ei saa järeldusi teha.“
Ta lisas, et kui inimene midagi südamest soovib, siis väljendab ta seda kogu
kehaga, sealhulgas nende (mikro)liigutustega, mida ta teadlikult ei kontrolli. Lähemalt saab teemast lugeda koduleheküljelt
www.bodylanguageacademy.ee.
Kõik rahvad väljendavad kätega õnnestumissoovi, aga viisid on veidi erinevad.
Näiteks soomlased ütlevad pitää peukalot
pystyssä ehk hoiame pöidlad püsti. Ingliskeelses kultuuriruumis on levinud fingers
cross ehk sõrmed risti – ristatakse nimetissõrm üle keskmise sõrme, samal ajal
surutakse teised sõrmed kokku. Sõrmede
ristamine tähendab sümboolselt abipalumist Jumalalt. Sama liigutust kasutatakse
ka siis, kui antakse mingi lubadus ja soovitakse selle tõsiseltvõetavust üle kinnitada.
Mõnede uurijate arvates võib sõrmede
ristamise komme hea õnne märgina ulatuda Kristuse-eelsesse aega. Rist tähistab
universumi ühtsust ning sõrmede ristamine võib väljendada oma soovi ankurdamist ristile, usaldamist kõiksusele, kuni
soov on täitunud.
Tiit Kuninga raamatus „Miks me nii
räägime?“ on pöidlahoidmise kohta kirjutatud, et väljendi tekkelugu pole üheselt
teada. „Võiks arvata, et ütlus toetub vahetult
vanadele roomastele, kellel oli gladiaatorite
võitlusmängude puhul kombeks haavatule
armuandmist
märkida rusikasse tõmmatud ja vastu

sõrmi surutud pöidlaga parema käe ülestõstmisega. Kui halastust loota polnud, sirutati välja allapoole, täpsemalt rinna poole
suunatud pöidlaga käsi.“
Keskajal olevat aga inimestel olnud
ebausk, et ülespoodute küljest raiutud
käed toovad õnne. Neid käsi müüdud kallilt ja paljud jõudsid osta vaid pöidla, mida
pigistati rasketel hetkedel, kui vajati ebamaist soosingut.
Eestlase kõnekeelde on „pöidla hoidmine“ tulnud autori arvates saksa keele
vahendusel ja lähtub pöidla silmapaistvalt
olulisest rollist ning füüsilisest tugevusest
(ld k pollex – pöial; pollere – tugev olema).

Energia saladused

Pöial on vanades uskumustes olnud salapäraste võlujõudude ja üleloomulike jõudude
asupaigaks. Võib-olla on sel seos ka väljendiga „pöidla all hoidma“, mis tähistab kellegi
üle valitsemist, oma meelevalla all hoidmist.
Mõnede sensitiivide hinnangul tähistab pöidla rusikasse surumine energia
koondamist, et seda siis oma soovi täitumiseks suunata.
Huvitaval kombel on käte joogas üks
mudra (sõrmede/käte asend), mis vastab
pöidlahoidmisele. Selle käeasendi nimi on
Tse Mudra, tõlkes Kolme saladuse mudra.
Gertrud Hirschi raamatus „Sinu käte jooga“ on seda kirjeldatud järgmiselt: „Pane
pöidla ots väikse sõrme juurele. Ümbritse
pöial pikkamisi ülejäänud nelja sõrmega,
samal ajal aeglaselt nina kaudu sisse hingates. Hoia hinge kinni ja lase oma peas
seitse korda kõlada om… Korda harjutust
mitte vähem kui 7 korda.“
Hiina meditsiini traditsiooni kohaselt
kihutab see mudra minema kurbuse, vähendab hirmutunnet, saadab ära õnnetuse
ja halva õnne ning saab jagu depressioonist, suurendab isiklikku magnetismi ning
vaimseid võimeid – see harjutus pidavat
tegema imesid.
Võib-olla tasub järgmisel korral öeldes
„Hoian pöialt!“ seda ka tegelikult teha.
Aita Nurga
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Jüri raamatukogu.

Foto: Rae Sõnumid

Raamatute
laenutusjärjekord
võib ulatuda kolme
aastani
Jüri raamatukogu direktor Ülle Siska peab
rõõmustavaks, et üha enam loetakse eesti
autoreid. Sellele on kaasa aidanud nii romaanivõistlused kui ka paljude uudisteoste põnevad ja tänapäevased teemad. Veel
kümmekond aastat tagasi oli rõhk tõlkekirjandusel.
Nõutumate raamatute laenutusjärjekord võib ulatuda kuni kolme aastani.
Raamatukogu ostab küll populaarseid
raamatuid ka juurde, et järjekorrad lüheneksid, aga kõigile neid ikkagi ei jätku. Kel
pole kannatust oodata, aga lugemissoov
suur, ostab endale ise soovitud väljaande.
Direktor mainis, et üldjoontes on lugejate huvid samaks jäänud: naised küsivad enim psühholoogia-, armastus-,
eneseabi-, käsitöö- ja kokaraamatuid,
mehed huvituvad poliitikast, ajaloost ja
kriminaalromaanidest. Uueks suunaks on
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turismiraamatute lugemine, eriti Petrone
Minu-sari. Ka terviseraamatud on nõutud.
Lasteraamatutest on jätkuvalt populaarsed Keräneni, Tomuski jt krimilood ning auhinnatud autorid nagu Kivirähk ja Contra.
„Need on elulised lood, mis lapsi köidavad.
Ja peaasi, et nad ikka loevad, mitte ei sukeldu
üksnes arvutisse ja telerisse,“ märkis Siska.
Üldjoontes armastavad Rae valla inimesed samasid raamatuid nagu eelistatakse mujal Eestis. Populaarsemad on
tuntud autorite ja meedias palju tähelepanu võitnud teosed. Siska soovitab aga
julgesti küsida abi sobiva raamatu leidmisel. Jüri raamatukogu töötajatest on
kõige suurema lugemusega pikaaegse kogemusega endine eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Imbi Beek, kelle poole võib alati
pöörduda lugemissoovituse saamiseks.
Aita Nurga

Jüri raamatukogus
2015. aastal enim
loetud raamatud:
1. Vahur Kersna „Ei jäta elamata“
2. E. L. James „Viiskümmend tumedamat varjundit“
3. Mart Kadastik „Paarismäng“
4. E. L. James „Viiskümmend vabastatud varjundit“
5. E. L. James „Viiskümmend halli
varjundit“
6. Jojo Moyes „Kui kõik kokku liita“
7.–8. Valdur Mikita „Lingvistiline
mets“
7.–8. Justin Petrone „Minu Eesti 2.
osa: Mida sa tahad?“
9. Eia Uus „Minu Prantsusmaa: elu
nagu sirelivein“
10.–11. Erik Tohvri „Ühe katuse all“
10.–11. Erik Tohvri „Veel on aega“
12.–13. Eeva Kaun „Minu India: mister Singhi surm ja tuhat tassi chai`d“
12.–13. Manona Paris „Minu Moskva:
kõigi vimkade kiuste“
14.–15. Minna Lindgren „Surm Õhtuhiies“
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Jüri raamatukogu kasvatab lugejaid maast madalast
Sügisel 110. aastapäeva tähistava Jüri raamatukogu uus hingamine algas kümne
aasta eest gümnaasiumihoonesse kolimisega ning kooli- ja rahvaraamatukogu
ühendamisega.
Varem tegutsesid kooli- ja rahvaraamatukogu eraldi. Kooliraamatukogu paiknes
koolimajas ning rahvaraamatukogu asus
Grossi poe kõrvalmajas Rae vallavalitsuse
vastas. Gümnaasiumi juurdeehituses sai
Jüri raamatukogu endale aga uued, just
neile sobivad ruumid. Esimesel korrusel
paikneb kirjandus täiskasvanutele ning
teisel kirjandus lastele ja noortele.

Teejuhid raamatumaailma

Ülle Siska rääkis, et üldise trendi järgi on
lastel aega napilt ja raamatuid loetakse ka
vähem kui kümme-kakskümmend aastat
tagasi. Raamatukogu koolihoonesse toomisega suudame siiski laste lugemust positiivselt mõjutada, sest õpilased lippavad
sageli vahetundidel vaatama, mis riiulitel
uut on ja kuna valik on siin märksa suurem kui tavalises koolikogus, toob see lugejaid juurde.
Siska ütles, et vald on raamatute ostmist kenasti toetanud ja tänu uuele
asukohale pole vähemalt lastekorrusel
ruumikitsikust niipea karta. Siiski peab
ostuotsustes olema valiv ja arvestama nii
rahaliste võimaluste, lugejate huvide kui
ka raamatukogu spetsiifikaga. Kui üldjuhul tellitakse uudisteoseid 1–3 eksempla-

ri, siis õppekava nn soovituslike raamatute nimekirjas olevaid teoseid peab Jüri
kooli paralleelklasside paljususe tõttu olema rohkem. Kuna Jüri raamatukogu alla
kuulub ka Peetri harukogu, on näiteks
kahe kooli peale kokku ligi 150 esimese
klassi õpilast ja mõnda vajalikku raamatut
palju rohkem kui tavalises raamatukogus.
Näiteks raamat „Jussikese seitse sõpra“ on
esindatud koguni 60 eksemplariga.
Kõikide 1.–2. klassi õpilaste jaoks korraldatakse raamatukogutund, mille käigus
antakse põhjalik ülevaade, mida ja kuidas
saab lugemiseks laenutada ning tehakse tiir
raamatuvaramus. Suures avaras lastesaalis
on kuus arvutikohta, kus saab koolitöid
teha, lugemislauad ja puhkenurk. Pakutakse erinevaid silmaringi avardavaid võimalusi − mõlemal korrusel korraldatakse
kunstinäitusi, raamatuesitlusi ja kohtumisi
autoritega, mis kõik on väärt teejuhid raamatute juurde. Selle aasta emakeelenädalal
käis külas viis esinejat – kirjanikud Ilmar
Tomusk, Ilmar Trull, Wimberg, Margus
Karu ja illustraator Anu Kalm.
„Õpilaste seas on populaarne nn teadmiskirjandus – raamatud, mis räägivad
dinosaurustest, taimeriigist, kosmosest
jms,“ märkis komplekteerija Annela Meejärv. „Teatmeteoste kasutamine on peamiselt seotud õppeprogrammiga: millist
teemat tunnis parajasti käsitletakse, sellekohaseid raamatuid küsitakse.“
Ülle Siska lisas, et koostöös Jüri raama-

Jüri raamatukogu 1. korruse saal, kus paikneb kirjandus täiskasvanutele.

tukoguga on Jüri Gümnaasiumi 3. klasside
õpilased osalenud Eesti Pimedate Raamatukogu teabejuhi, Priit Kasepalu läbi viidud
inimeseõpetuse tundides, kus tutvustatakse,
kuidas pimedad saavad raamatuid lugeda,
millised nende raamatud on ja missuguseid
abivahendeid nad kasutavad. Punktikirja
näevadki paljud lapsed esmakordselt alles
koolis. Nimetatud tunnid aitavad õpilastel
omandada inimeseõpetuse õpitulemusi,
näiteks: õpilane teab, et inimesed, nende
arvamused, hinnangud ja väärtused on erinevad; õpilane oskab suhelda ja käituda teisi
arvestades; õpilane väärtustab hoolivust.
Aita Nurga

Jüri raamatukogu faktides
Jüri raamatukogu on üks kolmest
Rae valla raamatukogust. 2006. aasta septembrist asub raamatukogu
aadressil Laste tänav 3. Samas majas
on Jüri Gümnaasium, Rae Valla Spordikeskus ja Rae Huvialakool.
1. septembril 2009 avati Peetri Lasteaias-Põhikoolis haruraamatukogu.
Raamatukogu teeninduspiirkonnas on üle 12 000 inimese, kojulaenutuste arv on aastas ligemale 63 000.
2016. a 1. jaanuari seisuga oli
kogu suuruseks 53 206 ühikut. Raamatukogu fond on sisestatud elektroonilisse andmebaasi URRAM.

Foto: Rae Sõnumid
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Fotod: Meeli Laidvee

Peetrisse tuleb restoranide
festival Lendkala
9. juulil toimub terve päeva jooksul restoranide rändfestival, mis toob kokku
siinkandi parimad kodumaise ümarmudili spetsialistid, kuid selle vähetuntud
kala kõrval pakutakse rohkelt teisi roogasid ning seda kõike Peetri südames –
rohelises Peetri pargis.
Lendkala on restoranide rändfestival,
mis otsib endale igaks suveks uue vahva
asukoha, kus end lahti pakkida. Eelmisel
aastal lendasime Viimsisse Rannarahva festivalile, sel aastal aga otsustasime
maanduda Rae vallas Peetri pargis.

Selle aasta Lendkala
on väga eriline ja
juubelihõnguline, kuna
tähistame 150. aastapäeva
Rae valla asutamisest
ning 25. aastapäeva
taasasutamisest.
Selle aasta Lendkala on väga eriline ja
juubelihõnguline, kuna tähistame 150. aastapäeva Rae valla asutamisest ning 25. aastapäeva taasasutamisest. Selle sündmuse
tähistamiseks kirjutame end Eesti ajalukku
vabariigi pikima küpsisetordi valmistamisega, meie eesmärk on valmistada vähemalt
30meetrine küpsisetort ning selleks vajame
teie kõigi abikäsi – nii suuri kui ka väikeseid!
Restoranide festival on Eestis veel üsnagi uudne ettevõtmine, kuid maailma
mastaabis järjest enam populaarsust koguv
meelelahutus, kus kokku tulevad erinevad
restoranid, et pakkuda külalistele parimaid
palasid oma köögist. Igal restoranil on vabad käed menüü koostamisel, kuid sel aastal
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oleme pööranud oma pilgud ka ühe uue ja
põneva kalaliigi poole, keda Eesti vetes üha
enam leidub – ümarmudil. Igal restoranil on
kohustus lisaks muudele enda poolt valitud
toitudele pakkuda ka ühte toitu, mis on valmistatud justnimelt ümarmudilast ning päeva lõpuks hindab nende saavutusi ka professionaalne žürii, et nende seast see parim
roog üles leida. Festival pakub ainulaadset
võimalust lasta oma maitsemeeltel rännata
läbi erinevate tippkokkade loomingu ja teha
seda kõike ühes hubases välirestoranis koos
hea muusika, toreda seltskonna ja suurepärase meelelahutusega.
Kuna meie rõhk on alati olnud puhtal
ja tervislikul eestimaisel toorainel, siis toimub sel aastal festivali raames uudisena
ka Eesti toidu laat, kuhu ootame kauplema kõiki kohalikke väiketootjaid, kes oma
toodangu kodumaisest ja puhtast toorainest valmistavad. Festival kestab küll
vaid ühe päeva, kuid meie turult saab koju
kaasa soetada tooraine, millest veel mitmel
järgneval päeval kodus erinevaid hõrgutisi
valmistada.

Selle sündmuse
tähistamiseks
kirjutame end Eesti
ajalukku vabariigi
pikima küpsisetordi
valmistamisega, meie
eesmärk on valmistada
vähemalt 30meetrine
küpsisetort.
Festival pakub tegevust terveks päevaks nii suurtele kui ka väikestele ning
oma õhtu lõpetame suurejoonelise kontserdiga ansamblilt Swingers, kus solistidena astuvad üles Birgit Sarrap ja Pearu
Paulus.
Kontsert on tasuta ja sellega tähistab
vald oma 150. aastapäeva.
Maria Sepper
Restoranifestivali Lendkala korraldaja ja
restorani Roots perenaine
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Rae valla külade päeval
tehakse „Kevadet“ pikemaks
Küladepäev toimub 6. augustil Lagedi kiigeplatsil
Ülejõe võõrustatava Rae valla külade päeva programm tuleb eestipärane ja selle
motoks on „Nagu eestlastele kombeks“.
Päevakava on veel koostamisel, kuid ühtteist soostus peakorraldaja, Ülejõe külavanem Aleksander Torjus siiski Rae Sõnumitega jagama.
Küladepäev toimub 6. augustil Lagedi
kiigeplatsil, sest Ülejõel pole vabas õhus
mugavat peokohta, kus oleks autode parkimise võimalus ning kus saaks kasutada
tööstusvoolu.

Külalisesineja
tuleb Ukrainast!

Kogunetakse kell kolm pärastlõunal. Alustuseks saavad külade esindajad näidata
oma söögitegemise oskust ja panna hindamiseks välja piknikulaua.
Üheks publikumagnetiks saab kindlasti olema Oskar Lutsu „Kevade“ lõpusõnadele (vaata kõrvalolevat lisalugu)
tehtav jätk. Iga küla saab panna tööle
fantaasia, et teha kuni kolmeminutiline
sketš sellest, mis juhtub siis, kui Arno
mossis näoga Teele viimasel koolipäeval
heinamaale jätab ja ise hobuvankris koju
ruttab. Sooritusi hindavad külade esindajad ise.
Vahepaladeks esinevad erinevad
laulu- ja tantsukollektiivid, kindlasti
kõlab Priit Laatre esituses traditsiooniline lõõtspillimuusika. Meeleolu loovad
ja vaheldust pakuvad hobused, vanad
head Eesti jõukatsumused ning viktoriin. Loomulikult töötab kohvik. Õhtu
naelaks on külalisesinejad Ukrainast!
Korraldajad uurisid maad ka mustkunstniku juures, kuid poole tunni eest
küsitav 500 eurot pluss käibemaks käib
ilmselgelt üle jõu.

pani end külade päeval proovile alla poole ehk tosin võistkonda. Torjuse sõnul on
eesmärk seda numbrit kergitada. „Lisaks
külade elanikele võivad võistkondadesse
kuuluda piirkonnaga materiaalselt või
hingeliselt seotud inimesed,“ täpsus-

tab Torjus. „Eraldi auhind ootab küla,
kes suudab kõige rohkem registreeritud
elanikke välja panna. Kellegi passi kontrollima ei hakka. Tegemist on aumeeste
mänguga.“
Andres Kalvik

KEVADE LÕPP
Kooliõpetaja laugelt veereb pisar. Ta läheb klassituppa, jääb tühjade pinkide vahele
seisma ja mõtleb kaua. Ära läksid! Ära läksid, need, kes talle küll vahel sünnitasid
meelehärmi, aga ometi nii armsad olid.
„No mis sa veel ootad?“ küsib Teele Arnolt, kes mõttes jõe poole vaatab.
„Vaatan... Jõgi seal...“
„No mis siis? Kas sa jõge põle enne näinud? Tule täna meile, uut maja vaatama.“
„Jah... Ma ei tea... Kodu...“
„Mis sul on kodu?“
„Lilled... Heinamaa... Päikesepaiste...“
Ta hüppab kähku vankrile ja sõidab kodu poole, ilma et ta enam kordagi Teele
poole vaataks.
„Ruttu, Mart, kodu! Vaata, misuke ilus ilm!“
„Vaata, kus ometi!“ ütleb Teele mossis näoga.
Foto: Tallinnfilm

Suurima esindatusega
küla ootab auhind

Torjus tunnistab, et Ülejõele langes korraldusõigus sülle kui välk selgest taevast. Eelmisel aastal esmakordselt külade päevast
osa võttes tuli kohe ka esikoht ning koos
sellega ka kohustus ise programm kokku
panna.
Rae vallas on kokku 27 küla, mullu
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Rae uus noorsoopolitseinik:
huviringid ja sport hoiavad
lapsi pahandustest eemal
Rae valla noorsoopolitseinik
Rainer Väli paneb lapsevanematele algavat suvevaheaega silmas pidades südamele, et nood
hoiaksid oma võsukestega regulaarselt ühendust ega jätaks neid
pikkadeks päevadeks omapäi.
Neli kuud Rae vallas noorsoopolitseiniku ametit pidanud Väli soovitab meelerahu
tagamiseks teha kindlaks lapse
lähim tutvusringkond ja kasutada ära tehnoloogilist arengut.
„Mobiilioperaatorid pakuvad
positsioneerimisteenust,
mis
võimaldab lapse asukohta reaalajas jälgida. Kõik sõltub muidugi sellest, kui palju lapsevanem
ja laps üksteist usaldavad, kuid
asukohast ülevaate saamist
ei pea mina isiklikult liigseks
kontrolliks. See teenus aitab ka
kaotatud mobiili üles leida,“
märgib Väli.
„Mina ei tolereeri vägivaldseid mänge.“
Kõige efektiivsem moodus
järeltulijaid pahandustest säästa
ja neid samal ajal arendada, on
tagada neile võimalus osa võtta
huviringidest. Siis jääb vähem
aega ka näiteks internetiavarustes värvikireva maailmaga
tutvuda.
„Paljud mängud ja rakendused on tasulised ning kui seade
pole piisavalt turvatud, võib
toimuda konto kaaperdamine, mis toob omakorda kaasa
suure rahalise kahju,“ hoiatab
Väli. „On esinenud juhtumeid,
kui vanem on saanud agaralt
internetis mänge alla laadinud
ja auhinnamängudes osalenud
lapse tegevuse tagajärjel tuhandetesse eurodesse ulatuva mobiiliarve.“
Samuti pole liiast hoida sil-
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Noorsoopolitseinik Rainer Väli kontaktid leiab http://www.
rae.ee/kodanikukaitse.
Foto: Rae Sõnumid

ma peal sellel, millistes suhtlusportaalides laps käib. Paraku leidub meie hulgas pahade
mõtetega inimesi. Omaette
teema on seotud arvutimängudega. „Mina ei tolereeri vägivaldseid mänge. Arvutit või
nutiseadet on võimalik seadistada nii, et laps ei saa iseseisvalt
sinna mänge installeerida. Üks
tuntumaid noorte seas levinud
mänge on GTA, mis põhineb
kuritegevusel ja mille üks osa
on baarides erinevate uimastavate ainete tarbimine. See pole
kindlasti lastele sobilik mäng,“
rõhutab Väli.
Uurin, kas ütlus, et laps on
kodu peegel, peab ka tänapäeval
paika? „Paljud asjad nagu näiteks kasvatus- ja eetikanormid
pannakse paika kodus. Soovin,
et kõikidel lapsevanematel oleks
piisavalt aega, et lastega tegeleda
ja nendega erinevatest probleemidest rääkida. Kui see etapp
jääb vahele, hakkabki laps ise
erinevaid asju omal nahal proovima kas siis uudishimust või
tähelepanuvajadusest,“ räägib
Väli.
Laste vaba aja veetmiseks
pakub Rae vald Väli hinnangul mitmekesist valikut. Lisaks
huviringidele on igapäevaselt
kõikidele huvilistele avatud
staadionid, terviserajad ja skate-pargid.
Piirkonna- ja ennetustöö
kogemuse sai Väli eelnevalt kodukohas Jõhvis leiba teenides.
Vahepeal leidis ta lühiajaliselt
rakendust Tallinnas avariiteenistuses. Väli tunnistab, et piirkonnatöö on talle alati südamelähedane olnud ja pakkumisest
kuuldes haaras ta kohe võimalusest kahe käega kinni. „Kuna
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mul endal on kodus kaks väikest last ja
mulle meeldib lastega tegeleda, siis on selle töö näol tegemist paeluva väljakutsega,“
kinnitab Väli.
Sarnaselt päästjatega keskendub
noorsoopolitseinik nn tulekahju kustutamise asemel ennetustööle. Rääkida,
rääkida, rääkida... Nii võiks kõlada üleminspektor Väli töö tunnuslause. „Käin
regulaarselt koolides rääkimas, et miks
üks või teine asi keelatud on ja mis see
endaga kaasa võib tuua. Töötame selle
nimel, et lapsed saaksid aru õigusrikkumise olemusest ja nad soovivad seda
vältida,“ selgitab Väli.

Rae valla sündmused juubeliaastal 2016
22. juuni

Jüri jaanituli Lehmja tammikus koos ansambliga Konterbant.

23. juuni

Võidutule üleandmine ja Kaitseliidu rivistus Jüri kirikuaias.

23. juuni

Lagedi jaanituli Lagedi kiigeplatsil.

23. juuni

Peetri jaanituli veski kõrval platsil.

2. juuli

Vaida alevik 775.
Pidulik päeva avamine kell 14 Vaida kivi juures. Meeleolukas rongkäik,
laat, filmide vaatamine ja tantsuõhtu. Päev täis tegevusi suurtele ja
väikestele, omadele ja külalistele.

9. juuli

Restoranide päev LENDKALA Peetri pargis. Parimad Rae, Viimsi ja Jõelähtme
restoranid-kohvikud. Õhtul laval ansambel Swinger ning Birgit ja Pearu
Paulus. Kontsert on tasuta ja pühendatud Rae valla 150. aastapäevale.

6. august

Rae valla külade päev Lagedi kiigeplatsil. Motoks „Nagu eestlastele
kombeks“ ning tegevused vanade eesti traditsioonide järgi – jõukatsumised, laulud, tantsud, lõõtspill, hobused jpm.
Külad esitavad oma lõpu Oskar Lutsu raamatule „Kevade“ ja katavad
eesti tavadele vastava laua. Külalisesinejad Ukrainast! Külade päeva
korraldab Ülejõe küla.

13. august

Peetri alevikupäev. Hommikupoolikul on Peetri pargis laat, kus kaubaks
kõik kodumaine, ehe ja mahe. On meelelahutust ja ihukosutust, palju
sõpru, lastele batuudilinnak, ponisõidud ja kõik muu, mis käib korraliku
laada juurde. Õhtu kütab kuumaks temperamentne ja unikaalne EestiUkraina folkansambel Svjata Vatra. Ja kogu päev on külalistele tasuta!

19. august

Suveõhtukontsert Suuresta Golfis. Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm
„Tulevikupärimused“. Pilet 12 eurot. Korraldaja Rae kultuurikeskus.

20. august

Peetri Jooks. Jooksudistantsid väikestele ja suurtele, kontsert.

28. august

Peetri kohvikute päev.
Sel päeval leiab igaüks oma lemmiku. Olgu selleks pitslinadega peen
kohvik, idamaistesse viirukiaroomidesse mässitud kohvik või koduõllevõi kalakohvik, kus kostab sekka merelaulu või... loetelu pole kindlasti
täielik ja võib muutuda. Eriti mõnus on kulgeda ühes erilisest kohast
teiseni, kohata naabreid, sõpru, tuttavaid. Sest see on vist tõesti ainus
päev aastas, kus Peetris avanevad kümned koduõued ja kus jalutab
ringi sadade kaupa inimesi. Tuleb lihtsalt võtta aega, et nautida suvelõppu, melu, head sööki ja seltskonda.

28. august

Raamist välja: Pilt & Kohv. Näitused valla põnevates kohtades.

28. august

Vaskjala külapäev. Siin sai see loodud – Rae vald ja Jüri muusikaselts.
Räägime ajaloost, mängime, võistleme, tantsime.

3. september

Fakto Auto Tallinna Rahvasõit. Tallinna linna ja Rae valla ühine rattaralli, mille
start on Vabaduse väljakul ning finiš ja õhtune programm Peetri alevikus.

Probleemid tuleb
lahendada kiiresti

Ennetustöö algab juba lasteaedades, kus
pööratakse tähelepanu näiteks liiklusele, igapäevastele käitumisnormidele ja
suhtlemisele võõraste inimestega. Koolis
lähevad aga teemad tõsisemaks ning rääkida tuleb narkootikumidest, alkoholist
ja suitsetamisest. Väli kinnitusel tuleb
tema töös olla paindlik ja kiire reageerija, sest kui mõnes õppeasutuses ilmnevad
probleemid, saab ta selle lahendamisele
operatiivselt kaasa aidata. Vajadusel saab
Väli Ida-Harju konstaablijaoskonnast endale toeks kutsuda ka teisi noorsoopolitseinikke.
Üldist olukorda Rae valla noortega
hindab igapäevaselt vallamaja hoones
töötav Väli heaks, kuid siiski tuleb aegajalt tegeleda meelemürkide ja vandaalitsemistega seotud õigusrikkumistega.
Koolikiusamistega seotud probleemidega pole Väli väga palju kokku puutunud,
sest suurem osa neist jääb õppeasutuse
seinte vahele.
Kui Tallinnas on suureks probleemiks
alaealiste pidutsemine ööklubides ja seal
uimastavate ainete tarvitamine, siis Rae
vallas sellised asutused puuduvad. Kohalikel noortel on kombeks koguneda näiteks
Jüris asuvas Lehmja tammikus ning poodide või spordirajatiste ümbruses.
Andres Kalvik

10. september Ekskursioon Rae vallas. Tule ja tutvu!
10. september Avatud uste päev Rae valla Spordikeskuses.
27. oktoober

Rae valla arengupäev Jüri gümnaasiumis.
Areng, planeerimine, probleemid, väljakutsed. Oodatud kõik huvilised.

29. oktoober

Rae valla ajaloopäev Rae kultuurikeskuses.

26. november Rae vald 150. Suur pidu Jüri pallihallis.

STATISTIKA
2015. aastal pandi Rae vallas alaealiste
poolt toime kokku 80 väärtegu:
• 39 alkoholiseaduse rikkumist
• 10 tubakaseaduse rikkumist
• 4 narkoväärtegu
• 2 avaliku korra rikkumist

27. november I advendiküünla süütamine Jüri tervisekeskuse ees.
10. detsember Käsitöölaat Rae kultuurikeskuses.
15. detsember Rae valla eakate jõulupidu Rae kultuurikeskuses.
18. detsember Advendikontsert Jüri kirikus. Rae valla lauljad ja Rolf Roosalu.
29. detsember Aastalõpupidu Rae kultuurikeskuses.
Jooksev info sündmuste kohta on leitav Rae valla koduleheküljelt www.rae.ee
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töökuulutused

OOTAME NEFABIGA LIITUMA

TOOTMISTÖÖLISI
Töö kirjeldus
 Vineerist pakendite tootmine (pool)automaatseadmetel
 Seadmete, masinate seadistamine
 Materjali kontrollimine ja kvaliteedinõuete tagamine
Ootused kandidaadile
 varasem tootmistöö kogemus
 valmisolek õppida ja soov teha tootmistööd
 arvutikasutusoskus, eesti keele oskus vähemalt
suhtlemistasandil
 valmisolek vahetustega tööks
(E-R /06:00-14:30/ 14:30-23:00)
Omalt poolt pakume
 konkurentsivõimelist töötasu
 kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
 kohapealset väljaõpet ja täiendkoolitusi
 sõbralikku meeskonda
KANDIDEERIMISEKS PALUME SAATA CV
Aadress: Killustiku tee 6, Lagedi, Rae vald, 75303 Harjumaa
e-post: personal@nefab.ee
HELISTA JA KÜSI LISA: Kontakttelefon: 634 9864

Rae Sõnumid • juuni 2016
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annab teada
21. augustil 2016 kl.20.00
Suuresta Golfiklubis

Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm

TULEVIKUPÄRIMUSED
Uksed avatakse kl 19.
Piletid hinnaga 12 €
tulevad müüki lähiajal, palun jälgige reklaami!
Lisainfo: kultuur@rae.ee või tel 6056 759

Maakiviaia

taastamise koolituspäev
11.juunil Jüri kirikuaias
Koguneme 10.00
Jüri kiriku juurde
Kiviaia taastamist
juhendab Alo Peebo
Kaasa: Töörõivad vastavalt ilmastikule ning töökindad.
Osalemiseks on kindlasti
vajalik eelnev registreerumine.
Registreerumine ja küsimused
Andres Seepter, tel 55510622,
andres.seepter@rae.ee
Korraldajad: Rae Vallavalitsus
ja Muinsuskaitseamet.

2. juulil

VAIDA 775
TÄHISTAMINE
Vaida alevikus

Pidulik avamine kell 14.00
Ansambel tantsuks kell 20.00
Erinevad tegevused suurtele
ja väikestele päeva jooksul

Avatud turupromenaad

Uuesalu küla eestseisuse
ja külaseltsi üldkoosolek
8. juunil 2016 kell 19.00.
küla lõkkeplatsi ääre
Ootame rohket osavõttu!
Kontakt: Kristel Rannamees
tel 5669 7825

JÜRI
JAAN
22.06.2016
Lehmja Tammik

Kell 18–23
•
•
•
•
•
•

ANSAMBEL KONTERBANT
RAE KULTUURIKESKUSE RAHVATANTSIJAD
VELLO VAHERI TSIRKUSEPEREKOND
LASTELE RAHVALIKUD ÕUEMÄNGUD
JAANIÕHTU JÕUKATSUMISED
PÄEVAJUHT KALVI KANTS
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hariduselu

Munad õpetasid kanu
Jüri Huvikooli ruumides tegutsevad keraamikaringid, kus osalevad Jüri Gümnaasiumi 2.–5. klasside õpilased. 2., 3. ja
4. mail tähistasid keraamikaringid emadepäeva ühistunniga. Kolmel päeval tuli
kokku 33 ema ja 37 last. Ringides osalevad
lapsed meisterdasid koos emadega vaasi.
Tegevuse käigus said lapsed näidata aasta jooksul õpitud oskusi ja neid emadega
jagada. Seekord õpetasid siis munad kanu
ja tulid sellega suurepäraselt toime! Koos
oli palju põnevam ja kindlam voolida ja
mõtteid jagada. Savisellid teadsid, kuidas
mustrit saviplaadile kanda, aga savi rullimise usaldasid emadele, kes on rullimist
tublisti taina peal harjutanud. Pole siis
ime, kui see neil hästi välja tuli! Lastel oli
emadega mõnus tööd teha, sest emad olid
kiired õppijad ja hea kunstimaitsega. Nii
mõndagi saviselli üllatas, kui huvitavad
olid just ema vaasi kaunistamise ideed!

Foto: Anu Grents

Valminud vaasid pandi kuivama ja emad
andsid edasi värvisoovitusi, sest värvimine
ehk glasuurimine jäi puhtalt laste tööks, mis
toimub alles kahe nädala pärast. See vastutus
pani nii mõnegi saviselli muretsema, kas ta
ikka suudab ema soovi täide viia.
Kõik jääks ainult jutu tasandile, kui
ei oleks pilte, mis seda toredat sündmust

meenutaks. 3. mai õhtul, kui 2.a klassi savisellid emadega vaase meisterdasid, jätkus Markuse emal aega ka filmimiseks. Nii
sai ürituse lõpuks valmis väike videolugu,
kus kogu tegevus kenasti peal.
Anu Grents
keraamikaringi juht

Sügisel avatav 300 õpilasega
(tulevikus 650 lapsele) põhikool, kus
lisaks on ujulaga Rae spordikeskus,
huvialakoolis peale pilliõppe maali- ja
skulptuuriklass,

Sügisel avatav 300 õpilasega
(tulevikus 650 lapsele) põhikool, kus
lisaks on ujulaga Rae spordikeskus,
huvialakoolis peale pilliõppe maali- ja
skulptuuriklass,

otsib oma toredasse kollektiivi

otsib oma toredasse kollektiivi köögitöölisi:

HALDUSJUHTI,
ADMINISTRAATOREID,
REMONDIMEEST
ja
MAJAHOIDJAT

PEAKOKKA,
KOKKA,
ja
KOKAABISIDABITÖÖLISI

Ootame Sinu elulookirjeldust aadressile:
piret.orgusaar@jarvekyla.edu.ee

Ootame Sinu elulookirjeldust aadressile:
piret.orgusaar@jarvekyla.edu.ee
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Rae Rattaklubi levitab rattapisikut
Rae vallas on soojade ilmade saabudes
ümberkaudsetel teedel regulaarselt järjest enam näha rattureid. Kui rattureid
on palju, võib tegemist olla Rae Rattaklubi ühistreeningutega. Rae Sõnumite
sportlik reporter Andres Kalvik otsustas
oma hübriidrattaga ühe 65kilomeetrise
otsa kaasa teha ja uurida, kui tõsised on
klubi plaanid.
Marsruut nägi ette sõita mööda Vana-Tartu maanteed Jürini ja sealt Vaida kaudu
Viikingite külani ning pisut lühemat teed
pidi tagasi. Treeningmarsruut üritatakse
sättida paika nii, et sõidu teine pool kulgeks allatuult.
Alguses oli kerge kartus hinges, sest
paarikümnepealises grupis olin ainus, kelle käsutuses oli hübriidratas. Kui üksinda sõites hoian tavaliselt keskmist kiirust
25–27 km/h, siis grupis olles pole mingi
probleem sõita kiirusega 30–32 km/h.
Raskeks läks tagasi tulles ühel lõigul, kui
vedama sattunud „rekordimehed“ tempo
40+ km/h tõstsid. Minu õnneks ei kestnud
see aga kaua...
Asula sees liiguti ühe-, maanteedel aga
kahekaupa kolonnis. Teel olevatest ringteedest, aukudest ja muudest takistustest
anti üksteisele käemärkide ning hääle abil
teada. Kogenumad jagasid ka ajakirjanikule asjatundlikku nõu.
65 km pikkuse marsruudi sõitis läbi ka
üks vapper naine – Annika Eamets. „Va-

rem käisin spinningutreeningutel Spartas, kuid eelmisel talvel langes valik Jüri
kasuks, sest see asub kodule lähemal,“
selgitab Rae külas elav Eamets. „Maantee
ühistreeningutest võtan osa neljapäeviti,
kui tempo pole nii kõrge ja distants on lühem. Teen sporti tervise nimel ja uudishimust – põnev on teada saada, mis vanuseni olen suuteline aktiivselt rattaga sõitma,“
kõneles end keskealiseks jalgrattasõbraks
nimetav Eamets, kes on alaga tegelenud
kaheksa aastat.

Treeningute
pikkused 60–120 km

Rae Rattaklubil on kaks peamist eesmärki:
ühendada rattasõidust huvitatud inimesi ja
luua uusi mugavaid, kodukoha lähedal asuvaid treeningvõimalusi. Klubiga on oodatud
liituma inimesed, kes soovivad oma vaba
aega sisustada rattasõiduga, kuid ei soovi
seda teha üksinda. Liikmestatuut on koostamisel, kuid juba praegu käib regulaarselt
treeningul paarkümmend harrastajat.
„Ühissõitudel on treeningute pikkus olnud 60–120 km. Seega põikame tihtipeale
ka naabervaldade teedele, mistõttu on võimalikke trassivalikuid palju. Loomulikult
on välja kujunenud mõned kindlad marsruudid, kuid isegi sama rada sõites võib
kogemus olla sõltuvalt ilmastikust väga
erinev. Siiski pole kõige tähtsam raja valik,
vaid hea seltskond,“ rõhutab Kotsar.
Rae Rattaklubi liikmed ei piirdu ainult

Rae Rattaklubi 12. mai ühissõit Vana-Tartu maanteel.

treeningutega. Võistkondlikus arvestuses
ollakse esindatud Hawaii Estonian Cupil,
Marimetsa Kapil ja Filter Temposõidu
Karikasarjas. Kindlasti osaletakse ka Tartu Rattamaratonil ja Tartu Rattaralli ning
Fakto Auto Tallinna Rahvasõidul, mis on
suurim Rae vallas toimuv rattaüritus. Ühiselt on käidud maastikurattamaratonide
avatud raja sõitudel.

Kaheaastane klubi

Rae Rattaklubi asutati 2014. aasta lõpus
kohalike inimeste huvist rattasõidu vastu.
„Jüri spordihoone uude ossa ehitati kardiosaal koos 20 spinningurattaga. Kahjuks
ei olnud aga saalis treenerit ning ruum
seisis sisuliselt kasutuna,“ meenutab Rae
Rattaklubi üks viiest asutajast Argo Kotsar. „Väikese sõpruskonnaga mõtlesime, et
kui keegi teine ei tee, siis teeme ise. Võtsime saali rendile ja hakkasime kolm korda
nädalas spinningutreeninguid läbi viima.
Peagi selgus, et huvi on nii suur, et vajame
veidi organiseeritumat lähenemist. Kuigi
klubi tegemine ei olnud algselt eraldi eesmärk, liikus see kõik loomulikku rada pidi
ning koos hakkasid käima sarnaste soovide ja huvidega inimesed.“
Koos Kotsariga olid asutamise juures
samuti Rae vallas elavad Einar Näks, Marko Aro, Toomas Elling ja Hermo Uibo.
Andres Kalvik
Foto: Rae Sõnumid
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Rae kammerkoori vaade oma
tegevusele kaheksanda etapi finišist
Rae Kammerkoor alustas 2015. aasta
sügisel juba kaheksandat tegutsemishooaega, mis tipnes 9. aprillil XIII Eesti
Kammerkooride festivaliga Jõhvi kontserdimajas, kus lauldi edukalt võistu
B-kategooria kammerkooridega. Lauluaasta lõpetati rahvuslikus võtmes.
Selle aasta sisse on mahtunud väga
palju positiivseid emotsioone – seda nii
proovides kui ka lavadel. Sügisene prooviaeg kulus peamiselt jõulurepertuaari
lihvimisele, kuid pinget hakkas kruvima
oktoobris saadud teadmine, et olime kvalifitseerunud Eesti Kammerkooride festivali B-kategooria kammerkooride hulka
võistlema. Esialgu laulsime siiski rahustuseks jõuluinglitest, lumest ja kuusepuudest... Detsembri kolmandal nädalal said
lauljad anduda täielikult jõulumuusikale
– andsime kolme päevaga neli kontserti –
heategevuskontserdid Valkla ja Vääna-Viti
hooldekodudes, minikontserdi koostööpartneri jõulupeol ning soolokontserdi
Tallinna Issanda Muutmise peakirikus.
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Ajagraafik tihe

Uuel aastal alustasime hoogsalt Eesti Kammerkooride festivali nõudliku repertuaari
lihvimisega. Une pealt selgeks saime neli
lugu kolmes erinevas keeles. Nõu ja jõuga
oli sel teekonnal mitmel korral abiks hääleseadjana Eesti Filharmoonia Kammerkoori
laulja Karin Salumäe. Selleks, et proovid liiga akadeemilised ei oleks, õppisime vahelduseks selgeks mereaastale kohaselt mõned
temaatilised laulud – väljundi neile leidsime märtsi esimesel laupäeval Toilas talvisel
mereteemalisel laulupeol JääHääl, millest
võtsime osa juba viiendat korda. Peale vahvat laulupidu keskendusime taas täielikult
Eesti Kammerkooride festivaliks valmistumisele. Festivalieelne proovikivi oli 24.
märtsil toimunud kevadkontsert koostöös
TTÜ Kammerkooriga, mis toimus vastvalminud Tallinna Inglise Kolledži kammersaalis. Tänu intensiivsetele proovidele
läksime 9. aprillil toimunud festivalile vastu ühest küljest rahuliku südamega, kuid
teisest küljest põnevusega hinges – ama-

töörkoori jaoks ei ole just igapäevane esitada nõudlikke teoseid Eesti ühes suurimas
kontserdisaalis. Festivali tulemus, 7. koht
oli meie jaoks positiivne – koori dirigent
Alice Pehk on pidanud sel aastal arendama
koori ilma koormeistri abita ning samuti
on meeste ridades haigutanud proovide
ajal liialt tihti tühjus, kuid otsustaval momendil lisasid kõik lauljad veel ühe käigu
juurde, mobiliseerisid oma võimed ja nii
oli meie esinemine konkursil iseendi jaoks
nauditav ning samuti tunnustas meid heade punktidega festivali žürii.
Rae Kammerkoori kevad ja suvi mööduvad rahvuslikumas võtmes – mais astuti üles ülevallalisel folklooripäeval Klunkeri raames, 11. juunil lõpetame hooaja
Toila Merepäeva sadamalaulupeol. Uue
hooaja proloogina tähistame 20. augustil Eesti taasiseseisvumise 25. aastapäeva
Vaba Rahva Laulul Tallinna lauluväljakul.
2016/2017 hooajaks on juba mitmed üritused meie kalenderplaani end sisse seadnud. Oleme planeerinud kaheosalise jõu-
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lukontsertide sarja detsembris, veebruaris
ootab meid Tartu segakooride konkurss
„Tuljak“ ning järgmiseks kevadeks loodame leida sobiva piiritaguse koorifestivali.
Selleks et tähtsatel ülesastumistel põnevat värinat hinges vähendada, oleks vaja
kooril saada rohkem esinemiskogemust
– oleme saavutanud hea koostöö mõnede
eraettevõtetega ning osalenud mitmetel
meie jaoks traditsioonilistel üritustel, kuid
meil oleks äärmiselt hea meel, kui saaksime kaasa lüüa mõnes täiesti uues projektis.
Siit üleskutse kõikidele Rae valla kollektiividele, ettevõtetele ja kohalikele kogukondadele – kui on võimalus, et saaksime
oma lauluga ka teie rinna rõõmsaks teha
või ilmestada mõnd korraldatavat üritust,
andke meile sellest julgelt teada!
Rae Kammerkooris on palju toredaid
inimesi juba omale koha ja sobiva häälerühma leidnud, kuid meie lauljateread ei
ole veel täis saanud ja seega kutsume üles
huvilisi jagama meie rõõmu muusikast ja
heast seltskonnast.

25. tegutsemisaastal on põhjust
korraks aeg maha võtta
Peetri piirkonda on end sisse seadnud autoremondi teenindusfirma FORSS OÜ, millel
oli möödunud kuul igati põhjust aeg hetkeks
maha võtta ja tunda rõõmu oma veerandsaja tegutsemisaasta täitumise puhul.
Rae Sõnumid palus ettevõtte juhtkonnal vahetult pärast tähtpäeva tähistamist
kommenteerida, mis on olnud kõige raskem 25 aasta jooksul autoremondi valdkonnas ja mis aitab püsida konkurentsis.
„90-ndatel ei leidunud lääne automarke tundvaid spetsialiste, eriõppeasutused
neid ei koolitanud. Nii tuli ise õppida ja
uusi töötajaid koolitada. Keeruline oli
hankida ka vajalikke tööriistu ja sead-

meid, puudusid vajalikud varuosad. Ja
nii hakkasime otsima otsekontakte, et
hankida tööks vajalikku. Aga 90ndate alguses oli see keeruline – olime Euroopale täiesti tundmatud tegelased...
Konkurentsis aitab meid püsida väga lai
valik varuosi meie remonditavatele automarkidele ja me ei raiska aega varuosade
hankimisele. Ja loomulikult aitab meid
väga professionaalne kollektiiv, keda kõrgelt hindame ja kelle töötingimusi hoiame võimalikult heal tasemel,“ resümeeris
FORSS OÜ juhatuse liige Epp Lauter.
RS

Lauljad, võtke ühendust

Meiega saab ühendust nii Facebooki kaudu (fb.com/raekammerkoor) kui ka kirjutades meie dirigendile Alice Pehkile (alice.
pehk@muusikateraapiakeskus.ee). Kui Sa
ei ole kindel, kas koorilaul on just Sinu
„tassike teed“, siis võib tulla esialgu ka vabakuulajaks. Rae Kammerkoori proovid
toimuvad esmaspäeviti kl 18–20.30 Peetri
kooli aulas, alustame taas 5. septembril.
Maila Vaher
Rae Kammerkoori koorivanem

25. aastapäeva tähistamine.

Foto: Raul Mee

Suuresta Golfis
õpetab golfimängu
algtõdesid prantslane
Suuresta Golf ja Golf Experience avasid koostöös
uue golfiakadeemia, teatas Mariliis Sepper. Akadeemias juhatab vägesid professionaalne golfitreener Prantsusmaalt. Pro Maxime’il on 15aastane
golfikogemus ja ta on PGA Prantsusmaa liige ning
sertifitseeritud puttingu instruktor. Viimased seitse
aastat on Maxime tegelenud nii algajate kui ka kogenenud golfarite treenimisega.
Mariliis Sepperi sõnul alustab Pro Maxime juunis
laste regulaarsete treeningutega. Grupid on jagatud
vastavalt vanusele: 7–10aastased ning 11–14aastased.
Suuresta Golfi uus treener Pro Maxime

Foto: Maxime Chardoni erakogu

RS
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spordielu

Rae valla mängud on kujunenud
kohalike inimeste spordipeoks
„Need olid aegade parimad mängud!“ See,
tavaliselt olümpiamängude lõpus kasutatav lause passib hästi ka tänavuste Rae
valla mängude kohta. Eranditult kõikide
võistkondade esindajad, kellega Rae Sõnumid hooaja vältel ja lõpus rääkis, tõstsid esile projektijuhi Indrek Raigi panust
ja uuele tasemele tõusnud korraldust.
Kiideti võistluste sujuvust, ajakavast
kinnipidamist, tulemuste operatiivset
edastamist, asjalikku mängude kodulehekülge, kajastust (sotsiaal)meedias ja rikkalikku auhinnalauda. Numbrid räägivad
iseenda eest – seitsme kuu jooksul peetud
tosinast alast võttis osa kokku 30 võistkonda ja 586 inimest.

Võitjatele tõi edu
liikmete mitmekülgsus

Kolmandat aastat järjest krooniti üldvõitjaks Rannahunt/Peetri VK. Esikoha saanute esindaja Margot Lelle tunnistas, et
tänavu kehtestatud piirang, mille kohaselt
võisid võistkonda kuuluda vaid Rae valla
elanikud ja/või siin töötavad inimesed,
sundis ka neid senisest aktiivsemalt kogukonnas ringi vaatama.
„Üldiselt saime aladele võistkonna kenasti kokku, ainult petangi toimumispäeva
hommikul oli üks inimene puudu, kuid ka
selle mure saime lahendatud,“ meenutas
Lelle. „Rannahunt/Peetri VK edu pandiks
võib pidada liikmete mitmekülgsust. Mõnedele aladele, nagu näiteks kuulijännile
ja teatejooksule oli tung suur ning seetõttu
tuli teha ka tiimisisene katsevõistlus.“
Kolm alavõitu pälvinud ja veenva ülekaaluga esikoha saanud Rannahunt/Peet-

Kolmandat aastat järjest sai Rae valla mängudel esikoha kolm alavõitu pälvinud Rannahunt/Peetri VK.
Foto: Anneli Kardin
ri VK-le järgnesid väiksema vahega Rae
Kossu Pere ja Karla Küla Sõbrad. Järveküla
ja Patika ees külade arvestuse võitnud Lagedi SK esindaja Bärbel Salumäe kinnitas,
et esikoha võitmise seadsid nad eesmärgiks juba sügisel.
„Sportlikke inimesi leida on lihtne,
kuid neid kodust välja saada pisut keerulisem. Sel juhul saavad määravaks isiklikud suhted ja tutvused. Mõnedel aladel
oli osaleda soovijaid palju ja siis tuli teha

Rae valla mängude paremusjärjestus
Üldarvestus: 1. Rannahunt/Peetri VK 529,8 punkti, 2. Rae Kossu Pere 451,6, 3. Karla
Küla Sõbrad 436, 4. Tallinna Vangla 428,8, 5. Lagedi SK 413.
Ettevõtted: 1. Tallinna Vangla 428,8, 2. Peetri Lasteaed/Põhikool 395, 3. ABB Spordiklubi 358,6.
Külad: 1. Lagedi SK 413, 2. Järveküla 395,2, 3. Patika 364,6.
Rannahunt/Peetri VK võidukas koosseis: Maarika Mändla, Sirle Piirsalu, Heleri
Kirss, Kadri Kruus-Magomedov, Sigrid Enok, Annika Loper, Krislin Kukk, Katrin Kiigemägi, Irina Suhhova, Margot Lelle, Marikon Adusoo, Ranno Aas, Aari Talver, Kalev Kompus, Anatoli Nevkipilõi, Kurmo Annus, Arvo Koppel, Arno Kurtmann, Dag
Ainsoo, Kalle Hanson, Timmo Toomla, Marko Sõna, Martin Ant, Olari Kontram ja
Kaarel Kais.
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katsevõistlusi,“ ütles Salumäe. „Meil on
kokkuhoidev võistkond – käime suure
seltskonnaga üksteise sünnipäevadel ja
ühisüritustel. Saunaõhtutel oleme arutanud, et Vaskjala veehoidlas võiks teha uuel
hooajal kanuuvõistluse.“
Kokkuvõttes neljandaks jäänud, kuid
edukaimaks ettevõtteks kerkinud Tallinna
Vangla esindaja Marek Sooäär tunnistas,
et nende salasoov oli jõuda üldises pingereas esikolmikusse.
„Vastased on väga tugevaks läinud,“
nentis Sooäär. „Meil on tööl üle 300 inimese ja võistkonna kokkusaamisega raskusi pole. Kahjuks ei saanud me võrkpalliturniiriks, mida pidasime üheks oma
trumpalaks, kõiki parimaid mängijaid
kokku. Oleme Rae valla mängudest osa
võtnud algusest peale. Toona oli kinnitatud Tallinna uue vangla detailplaneering
Soodevahe külla. 2018. aasta lõpuks peaks
kompleks valmis saama ja siis oleme mängude täieõiguslikud liikmed.“

Kasvuruumi jagub

Sooäär lisas, et tema võistkonna võiduvõi-
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malused suureneksid, kui programmi kuuluksid näiteks
laskmine ja auto vigursõit. Indrek Raigi sõnul on käimas
mõttetalgud teemal, kas suurendada alade arvu ja millised alad võiks uute vastu välja vahetada. „Usun, et alade
suurusjärk jääb samaks. Minu soov on mängude kaudu
tutvustada inimestele Rae valla uusi sportimispaiku. Mõtte- ja jõualade vahekord võiks jääda samaks,“ arutles Raig.
Arvestades seda, et Rae valda on registreeritud sadu
vähemalt kümne töötajaga ettevõtet, näeb Raig kasvu ka
osalejate arvus. „Panustame Rae vallaga seotud inimestele, et siinseid varjatud andeid kodust välja saada ja üksteisega tuttavaks teha,“ selgitas Raig, kes keskendub nüüd
juuli esimesel nädalavahetusel Vändras toimuvatele Eesti
valdade suvemängudele, kus Rae vald mullu teise koha
pälvis.
„Rae valla mängud muudab eriliseks see, et ühine
spordipisik liidab valla elanikud, ettevõtted ja spordirajatised ühtseks suureks pereks,“ jätkas Raig. „Loodan, et
kõik osalejad leidsid enda jaoks midagi toredat ja uut ja
ägedat. Tänan kõiki ettevõtteid, kes Rae valla mänge toetasid, ning kõiki osalejaid, kes kasvõi ühel alal kaasa lõid.
Just sellise laia kandepinna pealt viimegi Rae valla üheskoos Eesti sportlikemaks vallaks!“
Andres Kalvik

30. mail külastas Jüri rulluisukooli buss. Jüri gümnaasiumi juures
said kõik huvilised rulluisutamist õppida. Ligi kaks tundi kestnud
õppe juures koguti julgust ja harjutati linnas liiklemise oskust. Eks see
ole suveks hea oskus!

Mis on taekwondo?

Külade arvestuses parimaks kerkinud Lagedi SK esindaja Bärbel Salumäe esimest korda Rae valla mängudel
kavas olnud vibulaskmist proovimas.
Foto: Anneli Kardin

Kaire Kattai
20. koha saanud Kalevi esindaja
Kui eelmisel aastal võtsime osa üksikutest aladest, siis
tänavu saime tabelisse vaid kaks nulli. Meie eesmärk
oli viimast kohta vältida. Kasutasime 99 protsendi
ulatuses oma töötajaid. Kalev panustab palju ühisüritustele, osaleme ka Firmaspordi üritustel.
Saatsime sügisel töötajatele kirja Rae valla mängude
kalendriga ning igaüks sai endale sobiva ala aegsasti
välja valida ja vastava kuupäeva broneerida. Oleme
arutanud, et uuel hooajal võiks uute aladena kavas olla
näiteks kirveviskamine ja golf. Alad võiksid olla sellise iseloomuga, et võistkondadel oleks keeruline oma
valdkonna spetsialiste „sisse osta“.

Taekwondo on võistluskunst nagu iga teinegi ja pärineb Lõuna-Koreast. Taekwondo’le iseloomulik omadus on fakt, et 70% tehnikast sooritatakse jalgadega, millest paljud on hüppetehnikad. Muinasajal oli
taekwondo ülesandeks ratsaniku sadulast maha löömine.
Sõnaliselt tähendab tae jalga, kõrget jalatehnikat, kwon kätt ja do
teed, meisterlikkuse saavutamist. Paljud räägivad, et taekwondo on
poks jalaga.
Taekwondo on sarnaselt poksiga olümpiaala. Esimest korda näidati taekwondo’d olümpiamängudel 1988. aastal ja esmalt demoesitusena. Pärast võeti ala olümpiakavva ja 2000. aastal sai seda näha esimest
korda Sydneys. Taekwondo on võetud ka paraolümpiamängude kavva
ning tuleb esimest korda 2020. aasta olümpiamängudele Tokyos.
Kui vaadata taekwondo ajalugu Eestis, siis siin algab see 1991. aastast. Selle ajaga on kasvanud palju Eesti ja Baltimaade meistreid. Sportlased esindasid meie riiki välisvõistlusel ja Euroopa meistrivõistlustel
ning maailmameistrivõistlustel. Praegu on harrastajate arv umbes tuhat ja kasvab iga aastaga.
Filipp Leinberg
Taekwondo treener Lagedil

Head Rae valla spordikeskuse kliendid!
Jüri spordihoone töötab suveperioodil 13.06–14.08 tavapärasest erinevalt kella 9–21. Remondi tõttu on maja suletud 4.–17.07.
Lagedi, Vaida ja Peetri saalid on juulikuus suletud. Peetri ja Jüri staadionid on pallimängudeks ja sportimiseks avatud, v.a tunniplaanijärgsete treeningute ja võistluste ajal.
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Järgmiste detailplaneeringute koostamise
algatamisest
Jüri aleviku Talli tn 3 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 815.
• Planeeritav ala asub Jüri aleviku läänepoolses osas, alevikku läbiva Jüri-Aruküla tee läheduses. Juurdepääs toimub
avalikult kasutatavalt Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise
kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga.
Lehmja küla Kõrtsi tee 4 ja 6 kinnistute
ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 736.
• Planeeritav ala asub Lehmja külas
Põrguvälja tee ja Kõrtsi tee nurgal, arenevas piirkonnas. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Kõrtsi teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 20.12.2005 Rae Vallavalitsuse
korraldusega nr 1694 kehtestatud Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja Metsakivi
kinnistute detailplaneeringut pos 5 ja 15
osas, suurendada kinnistute ehitusõigust
ning laiendada olemasolevat hoonestusala, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud äri- ja tootmismaa
ning ühiskondlike hoonete maa.
Peetri aleviku Kasemetsa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 811.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus
Peetri tee ääres. Planeeritav ala piirneb
lõunast Peetri teega, läänest hoonestamata kinnistuga ning põhjast ja idast
hoonestatud elamumaaga. Lähipiirkonnas on valdavaiks viimasel kümnendil
ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud.
Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Peetri teelt. Planeeringuala suu-
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rus on ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Kasemetsa kinnistu jagamine üheks transpordimaa krundiks ja seitsmeteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks,
määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus
ja hoonestustingimused ühepereelamute
ja ühe kuni kümne korteriga korterelamu
ja osaliselt ärifunktsiooniga hoone ehitamiseks, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga,
kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Peetri aleviku Kungla kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr 810.
• Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt läheduses. Lähipiirkonnas on
valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vana-Tartu
maanteelt läbi rajatava Öökulli tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Kungla kinnistu jagamine elamumaa
sihtotstarbega kruntideks kortermajade
rajamiseks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 27.06–
10.07.2016 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9, mille kohta saab vastuväiteid esitada 10. juulini 2016.
Rae küla Kõrgevälja kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.12.2015 korraldusega nr
1810 ning vastu võetud 10.05.2016 korraldusega nr 732.
• Planeeritav ala asub Rae külas. Juurdepääs
alale toimub Raeküla teelt läbi Tammeraja
tee ja Suur-Tammeraja kinnistute. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta maatulundusmaa sihtotstarbega Kõrgevälja kinnistu (registriosa
3240350; katastritunnus 65301:001:3792)
senine maakasutuse sihtotstarve üldmaa

ja üldkasutatava maa sihtotstarveteks,
määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääs, vajadusel tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse
perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud üldkasutatava maa juhtotstarve.
Järveküla Tohvri kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.01.2014 korraldusega nr
86 ning vastu võetud 17.05.2016 korraldusega nr 769.
• Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva tee
ääres, kust toimub alale ka juurdepääs. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kuni kuueks väiksemaks
elamumaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Kopli küla Lõhe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.10.2015 korraldusega nr
1534 ning vastu võetud 24.05.2016 korraldusega nr 809.
• Planeeritav ala asub Kopli külas Linnu
tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Linnu teelt ja
Ilumetsa teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 2,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa
kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
• Lagedi aleviku Sauna tn 2 maaüksuse ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.11.2015 korraldusega nr
1729 ning vastu võetud 24.05.2016 korraldusega nr 814.

vallavalitsus
• Planeeritav ala asub Lagedi aleviku lõunapoolses osas Pirita jõe ja Liiva tee vahelisel
alal. Juurdepääs alale toimub Sauna tänavalt ja Kangilaski tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega
Sauna tn 2 maaüksus (registriosa 6260002;
katastritunnus 65301:003:0124) üheks
maatulundusmaa ja üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritava ala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa ning perspektiivne haljasala ja parkmetsa maa.
Jüri aleviku Tiigi tn 15 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.12.2015 korraldusega nr
1807 ning vastu võetud 24.05.2016 korraldusega nr 813.
• Planeeritav ala asub Jüri aleviku läänepoolses Aaviku tee ja Tiigi tänava vahelisel alal. Juurdepääs alale 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 koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud väikeelamute maa.
Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.12.2015 korraldusega nr
1807 ning vastu võetud 24.05.2016 korraldusega nr 812.
• Planeeritav ala asub Vaskjala küla läänepoolses osas, riigimaantee nr 11113
Assaku-Jüri tee ääres, arenevas elamupiirkonnas. Olemasolev juurdepääs on
Assaku-Jüri teelt ja Kurve teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta Rae Vallavalitsuse 24.04.2012 korraldusega nr 407 „Vaskjala küla Tõnikse
kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringut osaliselt maasihtotstarbe osas, määrata maakasutuse sihtotstarbeks elamumaa,
seada ehitusõigus ja hoonestustingimu-

sed, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk 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.
Täiendavast avalikust väljapanekust
27.06–10.07.2016 Rae Vallavalitsuses
Aruküla tee 9:
Järveküla Väike-Juhani kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 10.10.2006 otsusega nr
176 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
21.08.2007 korraldusega nr 1293. Avalik väljapanek toimus 31.08–14.09.2007.
Täiendav avalik väljapanek toimub seoses
planeeringulahenduse muudatusega.
• Planeeritav ala asub Järvekülas Assaku
aleviku piiril. Juurdepääs alale toimub
Veski teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Väike-Juhani kinnistu jagamine
ühepereelamukruntideks, maakasutuse sihtotstarbe muutmine elamumaaks
ning uutele moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
seadmine, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne
elamumaa juhtotstarve.
Järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Veskitaguse küla Sõõru kinnistu ja lähiala II etapi detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 14. 09. 2004 otsusega nr
292 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
01.03.2016 korraldusega nr 338. Planeeritav ala asub Rae vallas Veskitaguse külas,
Pirita jõe ja Jägala-Pirita kanali ühinemise koha läheduses, ehitatava Sõõru elamukvartali kõrval. Juurdepääs planeeringualale on Veskitaguse, Limu ja Pajupea
küla vaheliselt Veskitaguse teelt algava
Sõõru tee ja Halli tee kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 16,3 ha.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, mille kohaselt
rohevõrgustikus planeerides peab säilima
90% territooriumist loodusliku metsamaa
või parkmetsana. Detailplaneeringuga
nähakse ette olemasoleva tiheasustusala
vähene laiendamine rohevõrgustikus ilma
kinnistu sihtotstarbe muutmiseta elamu-

maaks. 90%-l kinnistul säilib maatulundusmaa sihtotstarve ja looduslik mets.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus vastuväide ühelt inimeselt planeeringuala hõlmava rohevõrgustiku säilimise kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
16.06.2016 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla
tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Kopli küla Mäeotsa kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 08.02.2005 otsusega nr
359 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
23.03.2016 korraldusega nr 445. Planeeritav ala asub Kopli külas. Planeeringualale
juurdepääs on Linnu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,7 ha.
• Detailplaneeringu eesmärk on jagada
Mäeotsa kinnistud elamumaa sihtotstarbelisteks kinnistuteks, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus, lahendada
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas kehtiva
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne
elamumaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus vastuväide ühelt inimeselt planeeringuala hõlmava krundistruktuuri ja väljaehitamise
etapilisuse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
14.06.2016 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla
tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Jüri aleviku Võsa tn 24 kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 733.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus üksikelamutega hoonestatud piirkonnas Võsa tn
ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on
planeeritud Võsa tänavalt. Planeeringuala
suurus kokku on ligikaudu 3,75 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on maatulundusmaa kinnistu jagamine
kuueks elamumaa, kaheks maatulundusmaa, üheks transpordimaa ja üheks üldmaa krundiks, määrata krundile 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 piirkonda on ette nähtud väikeelamumaa ja haljasala – parkmetsa maa juhtotstarve.
Lagedi aleviku Betooni tn 4 kinnistu detailplaneering
Jätkub lk 24
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vallavalitsus
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 17.05.2016 korraldusega nr 770. Planeeritav ala asub Lagedi
alevikus Betooni tänava ääres, väljakujunenud tiheasustusalal. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Betooni
tänavalt. Planeeringuala suurus kokku
on ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmine
osaliselt elamu- ning ärimaaks, määrata
krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on alale ette nähtud olemasoleva ärimaa juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud
üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud
hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või
muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmine
osaliselt elamu- ning ärimaaks ei saa lugeda
üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.

Juunikuu
pakkumised!
VÄRVIMINE + LÕIKUS
MATRIX VÄRVIGA   
MY POYOT YOUR
NÄOHOOLDUSED -20 %   
SOLAARIUMI SOODUSKAART
40 MIN.     

Täiendav info http://gis.rae.ee/

Raamatupidamisteenused
Finants - ja õigusalane
nõustamine
+372 5111 665
info@fico.ee
www.fico.ee

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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Mullatööd

Asfalteerimine

Haljastus ja
Bobcat rent

Kivitööd

Traktori rent

Kindel partner teedeehituses!
juuni 2016 • Rae Sõnumid
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Otsime oma rõõmsasse ja
töökasse kollektiivi positiivseid,
õpihimulisi ja kohusetundlikke

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.

ettekandjaid/kelnereid ja
nõudepesijat/koristajat.

Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.

Kui oled huvitatud, siis palun kirjuta
meile veskiresto@gmail.com (lisa oma CV
manusesse) või helista numbril 56157242.

2015 MUDELID - 20% SOODSAMALT
MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

LASTERATTAD

-15%

Rattaostuks annab nõu Illmar Mätlik 609 0620 - 15 aastat rattamüügi kogemusi

RAE VALLA ELANIKELE RATTAD 20% SOODSAMALT
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
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Rae valla
elanikele
lisavarustus

-10%

soodsamalt"

Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee
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VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld, freeskohale ja kui vaja, paneme paika.

Vääna Puukool OÜ
pakub üle
100 sordi
Eestis kasvatatud
hea hinnaga
elupuu,
okaspuu
ja lehtpõõsa.

Pakume kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
(ratasekskavaator, roomikekskavaator 17 t või
3 t) ja tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m).
külje peale kallutamise võimalusega).
Olemas ka roxon, postiaugu puur,
minilaadur Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, murutraktor, mururull,
minikallur.
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!

ESIMENE KUU ON TAUSTA
DOKUMENDID KULLERIGA
TASUTA RAAMATUPIDAMISTUGI

Meilt leiad taime,
mis rõõmustab Sind ka
peale esimest talve.
Lisainfo
www.väänapuukool.ee
Ootame Sind puukooli E-R 8-18
ja alates maist ka L 10-16.
Asume Harku vallas, Vääna külas,
Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577.

45

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

JÜRI PUHASTUS OÜ
Pakume järgnevaid teenuseid
Muruniitmine ja trimmerdamine
Kojameheteenus
www.juripuhastus.ee
info@juripuhastus.ee
55589982
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Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

Sinu usaldusväärne
kinnisvarapartner
Elmar Liitmaa

Tallinna ja Harjumaa
eluruumide osakonna juht
projektijuht, maakler

501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

Vaida Hambakliinik
Vana-Vaida tee 7, Vaida
Avatud E-R 09:00 - 16:00
Arsti vastuvõtt E,K,N
Info 5348 9134
600 5074
www.vaidahambaravi.ee
Tegevusluba: L04038

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

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

30

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee
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Aruküla tee 8, Jüri
E-R 9:00-20:00
L 10:00 - 16:00
OOTAME TEID MEIE APTEEKI!
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD · Telefon 6050 078

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 • juuni 2016

Tel. + 372 665 3080

www.oscarrehvid.ee

reklaam 33

Sõidukite
iluhooldused
Peetris:
Autode pesu
Vahatamine
Keraamiline kaitse
Poleerimine
Keemiline puhastus
Nahkistmete hooldus

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

Kuma tee 8, Peetri,
VKM Motorsi majas
www.harrison.ee
facebook.com/autoilusalong
Tel: 50 744 39
e-mail: harri@noa.ee
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kuulutused
REAKUULUTUSED
Otsime 8-kuusele poisile Jüris (Tammiku
tänav) hoidjat, kes soovitavalt elaks ise Jüris
või selle lähedal. Hoidmist vajaks 3 päeval
mõned tunnid nädalas, enamasti õues mängimine ja une ajal jalutamine. Hind kokkuleppel. Helista palun 5635 5499, Evelin.

Loomasõnnik 7T-150 €, 15 t – 220 €.
Muld, killustik, liiv. Tel 5697 1079, taluaed@hot.ee

Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 5352 9476 e-post: ehitus@miltongrupp.ee

Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias, kodumeistri teenused.
Tel 513 9437, e-post igor@infinitas.ee

Kui üürid korterit ja tahad suvel maksepuhkust ning samas ei vaja korterit, aitan
katta kulu juulis- augustis. Võta ühendust
52 24 83

Müüa üleni avatavad kasutatud rõduklaasid paneelmajale. Kõrgus 150 cm, laius 68
cm, kokku 8 tk. Info tel 5811 7230

Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee

Müüa viimane ehituskrunt Pirita jõe ääres
Vaskjala külas Vesiroosi tee 6a. Olemas
detailplaneering, liitumised ÜVK ja Elektrileviga. Toredad naabrid, kaunis loodus.
Hind 56 000 eurot. Lisainfo Marje Aho
käest: tel 564 3905, marje@rmprojekt.ee

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee

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
Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt. Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet. Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee;
tel 501 9454
Toodame ja müüme hobustele, lihaveistele jt loomadele heina ja (kuiv)silo. Teenustöid esilaaduriga traktoriga: niitmine,
kaarutamine, heina/silo pressimine. Tel
505 8794, www.soodevaheagro.ee
Müüa lõhutud küttepuid: lepp, kask. Informatsiooni saamiseks helistage telefonile 520 3892.
Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus +
transport. Tel 5395 3788
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega: lepp 33 €/rm, sanglepp 35 €/rm, kask
39 €/rm, tel 509 9598
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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 pärast kella 18)
Müüa tooreid küttepuid – lepp 33 €/
ruum, sanglepp 36 €/ruum, kask 39 €/ruum.
Alates 7 rm transport tasuta. Tel 5551 8498
Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus
(akti väljakirjutamisega). Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Tel 5690 3327
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus ja
remonditööd. Tel 5649 1815, Egon Vool
Otsime puhastusteenindajat, õhtusele objektile. Töötasu 5 €/h + vajadusel transpordikompensatsioon. Lisainfo: 622 8591
Kvaliteetne ja soodne katuse- ja fassaadipesu, samblatõrje. Tel 5686 5024, tallinn@sunluna.ee, http://sunluna.ee/
www.trimmerdaja.ee. Muru niitmine ja
trimmerdamine ning võsalõikus. Info ja
tellimine tel 5555 7379
Lõikan hekki, niidan trimmeriga pikemat
rohtu ja heina, saetööd aias, vajadusel võsalõikus. Tel 5554 7291
Pakun haljastustööd suveperioodiks: muruniitmine, trimmerdamine ja võsalõikus
(tehnika olemas). Vaskjala külas eramaja
krunt, tasu kokkuleppel. Ants, 528 0597

POLITSEI ÜLEVAADE
REGISTREERITUD OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST MAIS
• 06.05.2016 leidis Jüri alevikus Tammiku teel aset peretüli, mille käigus
sai kehalisi vigastusi naisterahvas.
• 09.05.2016 teavitati liputajast
Uuesalu külas.
• 13.05.2016 teavitati jalgratta vargusest Peetri alevikus.
• 13.05.2016 teavitati lõhutud korteriuksest Jüri alevikus.
• 19.05.2016 teavitati tööriistade vargusest Rae külas asuvast ehitussoojakust.
PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
APRILLIKUU
06. mai Likvideeriti õlireostus ringteel Jüris
07. mai Kustutati kulu põleng Assakul
11. mai Karla külas koristati teelt allaaetud loom
14. mai Vaidas, Hoidla tee 10 põles suur lõke
13. mai Kustutati tulekahi Põrguvälja tee 25
15. mai Abistati pesast kukkunud oravapoegi
Uuesalus, Kotka põik 8
17. mai Põles elumaja Raasikul
Suitsu lõhn majas Pildikülas
19. mai Abitu loom Aruküla tee 26
20. mai Likvideeriti avarii tagajärjed Vaida viaduktil
21. mai Likvideeriti reostus Peetri Selveri parklas
22. mai Abistati kiirabi Vaidas, Piibelehe 22
26. mai Likvideeriti põleng Peetris, Pihlaka tee 13
29. mai Põles suvila Soodevahe külas
30. mai Kustutati lõke Urvaste külas

Mais lahkunud
MIHHAIL RODNIKOV
AVO KASS
ARNOLD HERT
HELDUR PAUGUS
TOIVO REILI
NIKOLAI JARUSOV
MAREK SISASK
VAIKE VEELAINE MÄTTAS
LINDA MITT
VIRVE TANIEL-MEOS
LIILIA PESKOVA
MEHIS MANDEL

kuulutused 35
Mais
registreeritud sünnid
JOHANNES PUUSEPP
HERMAN KIIK
ROBIN PADOSEPP
RASMUS SOONE
HUGO MÄNNAMETS
ADAM RYSZKIEWICZ
ROGER RUUBEL
MIHKEL MANGELSOO
OTTO SAKKOV
JAAN KAASIK
ANTHONY ALTDORF
ROMET TOMINGAS
SEBASTIAN SIIRMETS
JOHANN VÕSA
PAUL VALLNER
DOMINIK KASPER
ELISABETH MÄEHANS
KATRIIN DODJAK
VANESSA VIIRA
MIRANDA RYSZKIEWICZ
VIKTORIA SILDVEER
GLORIA IVANIŠVILI
LISELLE RATAS
HELMI ANARI
AURELIA KALJUVEE
TEELE BERGMANN
ISABEL NUUT
BIRGIT KERMON
Head sõpra ja kolleegi

MAREK
SISASKIT

JUUNI SÜNNIPÄEVAD
ANNE RENTEL 70
SVETLANA HÄRM 70
REET LILLEOKS 70
LEMBIT VAARIK 70
ANNE HERMAKÜLA 70
IRJA LAIDVEE 70
JAAK RAIDMA 70
URVE OTSPERE 70
ANNA SOIKONEN 70
REIN KARM 70
MAIE METSIS 70
VALENTINA NOTBERG 70
AINO LUTS 70
MALLE HAAB 70
EEVI LUIK 65
AINO METS 65
UNO PUUSEPP 65
VALERY MAZAKOV 65
ÜLLE ENOK 65
KERSTI REI 65
TIIT KÄRNER 65
VÄINO ANTEPLOON 65

FJODOR AHTAMONOV 94
SALME KUUS 93
LUISA PLUKŠ 90
VIKTOR MOSSOV 86
AVRORA ZEGLOVSKAJA 86
HUBERT UUDAM 85
AINO MERILA 85
VALENTINA BERGMAN 85
EUGENIJA RODNIKOVA 84
HELDUR TAMMEORU 83
IRJA LUTSBERG 82
SILVIA VISNAPUU 82
ANETTA ANTON 81
ARVI PROMANN 80
URHO LUKKONEN 80
MARJE SAAR 75
MAARIS KIVISTIK 75
MARIA VOLMERSON 75
ANNA TILK 75
FAINA VIHM 75
JAAN HIIO 75
HELLE IKNER 75

Lagedi Lasteaia ja lastehoiu
lapsed ja õpetajad
avaldavad kaastunnet Mattiasele,

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet lähedastele

Marleenile ja Marielile

töökaaslased
AS-ist Ahtol.

kaotuse puhul.

On lillede südamed pisaraid täis,
läks tähtede juurde,
kes enne siin käis…

Õitseb kaunis meelespea,
kurvalt langetame pea …

MEHIS MANDEL
Kallist mängukaaslast
mälestab
Lasteaed
Tõruke pere

ISA

Aet Vilgatsile

POJA

kaotuse puhul
Sõbrad Rae Valla Alevikeja Külavanemate Seltsist

Lahkus

VIRVE
TANIEL-MEOS
15.04.1950-20.05.2016
Mälestame Õie lasteaias
ja avaldame kaastunnet
omastele

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

Avaldame sügavat kaastunnet

Avaldame kaastunnet
Lilja Luukmannile
armsa

EMA

surma puhul.
Rae Kultuurikeskuse
Lustiliste lauluansambel
ja tantsurühm.

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7181 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Järgmine Rae Sõnumite number ilmub augusti alguses. Kaunist suve! 

Foto: Aarne Vesi

