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Aaviku külla suusamäe ehitamine.

Aaviku külla plaanitakse
50 meetri kõrgust suusamäge. Loe lk 22
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Spordi- ja huvitegevuse
taotlusvoor esimese poolaasta
kulude katteks lõpeb 15. juunil
Rae vald peab oluliseks noorte spordi- ja huvitegevuse alast arengut põhimõttel, et iga noor saaks tegeleda
vähemalt ühe spordiala ja ühe huvitegevusega.
Abivallavanem Jens Vendel selgitab, et lapsevanemal tuleb kuluhüvitise taotlemisel lähtuda sellest,
et kuluhüvitise väljamaksmisel on
kehtiv piirmäär aastal 2016 spordi- ja huvitegevuse kohta 128 eurot
ja 15. juuniks saab esitada taotlust
jaanuarist kuni maini tehtud kulutuste eest.
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise väljamaksmist reguleerib volikogu määrus „Rae valla eelarvest
perede toetamise kord“, mille põhjal
on koostatud juhis kuluhüvitise taotlemiseks. Juhisega saab tutvuta valla
koduleheküljel
http://www.rae.ee/
toetused.
„Lisaks kättesaadavale juhisele jagame enne taotlusvooru lõppemist
infot seni enamlevinud puuduste
kohta, et maksimaalselt ennetada võimalikke tekkivaid küsimusi või lapsevanema jaoks negatiivset otsust,“ kõneles Vendel.

Spordis oluline treeneri
kutsekvalifikatsioon
ja huvitegevuses
registreering EHISes

Sporditrenni hüvitise taotlemisel
peab taotleja jälgima kindlasti seda, et
sporditreeneril peab olema kutsekvalifikatsioon, sest vaid niimoodi saab
ta vastutada lapse turvalisuse eest.
Rae vald on oma elanikkonna poolest
kasvanud väga suureks ja seoses sellega pakutakse üha enam siin tegevust
lastele ja noortele, aga pakutava sisu

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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eest peab pakkuja vastutust kandma. Kui on olemas sporditreeneri
kutsekvalifikatsioon, võib vallavalitsus olla kindel, et lapsega tegeletakse professionaalselt. Vald
peab oluliseks anda vanematele
kindlustunne, et valla ruumides
toimuvad treeningud viiakse läbi
metodoloogiliselt õigesti ja lapse
jaoks turvaliselt.
Huvitegevuse kuluhüvitamise taotlemisel tuleb jälgida, et
teenust pakkuv organisatsioon
oleks registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Vald jälgib selle
nõude täitmist põhjusel, et olla
kindel teenuse kvaliteedis. Kui
sporditreeningu eest kuluhüvituse taotlemisel tuleb vaadata seda,
kas treeneril on olemas kutsekvalifikatsioon, siis huvitegevuse kuluhüvitise taotlemisel peab olema
ette näidata teenuse pakkuja registreering EHISes.

Millele veel pöörata
tähelepanu?

Kindlasti tuleb jälgida, et taotlus
saab esitatud õigeks ajaks, st 15.
juuniks, ja et kuluhüvituse piirmäär 128 eurot pole täis saanud.
Enne taotluse esitamist tuleb vaadata üle, kas vanemate ja lapse
sissekirjutus on tehtud Rae valda
31. detsembri seisuga ning et laps
oleks vähemalt viieaastane.
Kuluhüvitise taotlusega koos
tuleb esitada ka nõutud dokumendid ja likvideerida valla ees võlg,
kui see peaks üleval olema. Jälgida
tuleb ka seda, et huvikoolis õppimise eest toetust ei maksta.
Aasta kohta väljamakstav kuluhüvitis on kuni 50% kuludest,
kuid mitte rohkem kui 128. Nelja- ja enamalapselistel peredel on
piirmäär lapse kohta 200 eurot kalendriaastas.
RS
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Volikogu kinnitas
reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskirja
Rae Vallavolikogu 19.04 istungil võeti vastu
määrus nr 48 „Rae valla reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskiri“, mille eesmärk on reguleerida reovee käitlemise, kogumismahutite tühjendamise ja ühiskanalisatsiooni purgimisega
seonduvat Rae valla haldusterritooriumil.

Kinnistuomaniku meelespea

Reovee kohtkäitlusrajatise (sh kogumismahuti, omapuhasti, kuivkäimla) kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee
kohtkäitlusrajatise omanik.
Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab
tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti
või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise.
Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt
kord aastas kontrollida ning kontrolli tulemused tuleb kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse. Vajaduse ilmnemisel
tuleb teostada reovee kohtkäitlusrajatise
hooldustöid. Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.
Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
2) omapuhasti hooldustööde (nt pu-

hastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja
teostamise kuupäeva;
3) reovee puhastamise käigus tekkiva
sette äraveo koguseid ja kuupäeva.
Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab
säilitama kogumismahuti, välja arvatud hajaasustusaladel asuvad kuivkäimlad, tühjendamist tõendavaid dokumente kaks aastat
ning esitama need järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks. Kinnistuomaniku kohustus on küsida
reovee äraviijalt kviitungit või siis tasuma
äraveo eest ülekandega, et oleks võimalik
tuvastada, millal, millises koguses ja milline
ettevõte on reovett ära viinud.
Uute kogumismahutite ja omapuhastite
paigaldamine on lubatud vaid nendel maa-aladel, mis on Rae valla üldplaneeringu ja Rae
valla ÜVK arendamise kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga katmata või mida kava kohaselt sellega ei kaeta. Olemasolevad seaduslikud
omapuhastid ja kogumismahutid võivad jääda
alles, kuid neid peab hooldama ja tühjendama
kasutusjuhiste ja Rae valla reovee eeskirja järgi.
Uute kogumismahutite ja omapuhastite paigaldamiseks tuleb esitada ehitusseadustiku kohane ehitusteatis.

Rae Õpilasmaleva ööbimisega vahetus ootab osalisi
Noor, kes sa oled 15aastane ja vanem, meil on sulle pakkuda üks äge võimalus oma
suve veetmiseks. Mõtled, et mis täpsemalt?
No nii, 27. juunist 3. juulini 2016
toimub juba teist aastat ööbimisega malevavahetus Lagedil.
Osalustasu on 30 eurot, mille eest on sulle tagatud 7 päeva jooksul toitlustus,
majutus ning sisukas spordi- ja kultuuriprogramm (mängud, võistlused, auhinnad,
meeskonnatöö harjutused, nädalavahetusel väljasõit).
Teises vahetuses töötatakse 5 tööpäeva aiandis ning tunnitasu on 2,54 €.
Nädalavahetus on vaba aja veetmiseks koos oma rühma ja rühmajuhtidega.
Malevavahetuse rühmajuhtideks on kvalifitseeritud noorsootöötajad
Margot Voronovski ja Agne Kokka.
Miks peaksid just SINA selles vahetuses osalema? Aga sellepärast, et sa ei taha ju
maha magada elu ägedaimat seiklust?!

Volikogu andis
nõusoleku
riigigümnaasiumi
rajamiseks
Rae valda
Rae volikogu 19. aprilli istungil otsustati anda vallavalitsusele volitus
riigiga läbirääkimiste alustamiseks
riigigümnaasiumi rajamiseks Rae
valda Jüri kanti, järgmine oluline
samm on leida piirkonnas koos riigiga kooli jaoks parim asukoht.
Volikogu esimees Agu Laius kommenteeris, et volikogu oli otsuse tegemisel üksmeelne, kuid riigigümnaasiumi
rajamisega seotud üksikasjad ja tingimused selguvad edasiste läbirääkimiste käigus haridus- ja teadusministeeriumiga.
Volikogu aseesimehe ning haridus- ja
kultuurikomisjoni esimehe Kaarel Kaisi
sõnul on riigigümnaasiumi rajamist Rae
valda volikogu haridus- ja kultuurikomisjonis arutatud põhjalikult mitmel
koosolekul. „Arvestades Rae valla praegust demograafilist olukorda ja seda, et
elanikkond kasvab jätkuvalt, on selge,
et lähitulevikus kasvab vajadus gümnaasiumikohtade järele hüppeliselt. Kui
sellises olukorras riik pakub võimalust
luua valda gümnaasium riigi kuludega,
oleks valla poolt rumal see võimalus kasutamata jätta,“ resümeeris Kais.
Abivallavanem Jens Vendel ütles, et
nüüd, kui volikogu on volituse vallavalitsusele andnud, hakkab vallavalitsus valmistama ette ühiste kavatsuste
kokkuleppe sõlmimist, mille alusel
määratletakse riigigümnaasiumi tegevuse alustamise täpsemad tingimused
ja ajakava. Samuti tuleb koos riigiga
leida parim asukoht Jüri piirkonnas,
mis arvestab liikluskoormuse jaotusega
ja olemasoleva spordibaasi lähedusega
Jüri Gümnaasiumi juures.
Kuna riik ei näe ette kahe töötava
gümnaasiumi asumist ühes vallas, mis
pole ka majanduslikult otstarbekas,
saab Jüri Gümnaasiumist põhikool, kui
tulevikus avatakse riigigümnaasium.
RS

Malevasse registreerimine toimub sellel aastal
online-ankeedi kaudu, mis on leitav siit: https://goo.gl/AmFt9I
Kohti jagub vaid 15 noorele!
Lisainformatsioon: http://www.rae.ee/opilasmalev
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Valmis Järveküla
Kooli õppekava

Autor: SWECO Projekt AS

Septembris tööd alustaval Järveküla
Koolil on valmis saanud õppekava ja
sõlmitud on esimesed lepingud õpetajatega. Rae Sõnumid uuris kooli direktorilt Mare Räisilt ja õppejuhilt Triinu
Luigalt, mis õpilasi ees ootab.

ümber lükkama. On normaalne, kui inimesed jäävad erinevatele seisukohtadele,“ toonitab eelnevalt Jüri gümnaasiumis
psühholoogi ja tugikeskuse juhatajana
töötanud Luiga.

Järveküla Kool on kirjeldanud, milline
peaks olema üheksandat klassi lõpetav
teismeline. Noor inimene on avatud suhtleja, uudishimulik mõtleja, eneseteadlik
looja, tasakaalukas riskija ja koostöine
vastutaja. „Tasakaalukalt riskijalt ootame,
et laps julgeks eksida ega jätaks hinde kartuses asju tegemata. Koostöine vastutaja
peab oskama tegutseda ühtse löögirusikana, kuid mõistma oma vastutust selles,“
selgitab Räis.
Esimestes klassides algab päev hommikuringiga, kus lapsed saavad maasistumise alal oma emotsiooni välja elada ja viia
mõtted õppimise juurde. Hommikuringis
viiakse läbi ka Lastekaitse Liidu projekti
„Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ tegevusi.
„Arendame seeläbi laste kuulamisoskust ja oskust teiste seisukohtadega arvestada. Kaaslaste väiteid ei pea ilmtingimata

Uuel õppeaastal tuleb esimesi klasse neli
või viis paralleeli, täpne arv selgub peagi. Teisi klasse tuleb kolm, kolmandaid,
neljandaid ja viiendaid klasse kaks ning
kuuendat üks.
Esimesel neljal aastal, kui õpilased
viibivad algkoolimajas ja on enamjaolt
oma klassiõpetaja hoole all, saavad klassiõpetajad tunniplaani koostamisel suure vabaduse. Õpitulemused on riiklikult
küll ette antud ja ainete tunni määrad
sätestab õppekava, kuid ainete koormuse jaotamine on klassiõpetaja enda otsustada. Seega võib tunniplaan nädalate
lõikes märkimisväärselt erineda. „See
annab õpetajale võimaluse vajadusel
ühele valdkonnale põhjalikumalt keskenduda,“ lisab Räis.
Küll kajastuvad tunniplaanis eraldi
teiste õpetajate poolt antavad ained nagu
muusika, kehaline kasvatus ja ujumine.
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Üks ujumistund nädalas

Suure tõenäosusega saavad kõik Järveküla Kooli õpilased ka ujumise selgeks, sest
1.–9. klassini hakkab kõikidel olema aasta
ringi üks ujumistund nädalas.
Kuigi sügisel algab Järveküla Kooli töö
esimesest kuni kuuenda klassini, on õppekava koostatud üheksanda klassini. Lisaks
ujumisele on suurem rõhuasetus pandud
matemaatikale. Neljanda klassi tunniplaanist leiab aga argumendiõpetuse, mis on
seotud uuriva õppe ja teadusliku mõtlemisega.
„Neljandas klassis jõuab lapse aju järgmisesse etappi ja on valmis abstraktseks
mõtlemiseks. Selle aine raames teeme
koostööd Eesti Väitlusseltsiga,“ täpsustab
Luiga.

Inglise, vene ja saksa keel

Esimest võõrkeelt, antud juhul siis inglise
keelt – õppekava kohaselt võib selleks teatud huviliste olemasolul olla ka vene keel
– hakatakse õppima teises klassis. Neljandas klassis lisandub teine võõrkeel. Praegu
on valida vene ja saksa keele vahel, kuid
lastevanematelt on tulnud soovitusi lisada
valikusse ka hispaania keel. Üheksanda
klassi lõpuks peab õpilane oskama esimest

vallavalitsus
nendele õpetajatele, kes õpilastega ringi
käivad, natukene viltu vaatama, sest kolleegide ainetunnid jäävad seetõttu klassiruumis andmata. Leida tuleb aga viis,
kuidas õppekäigul erinevad ained lõimida
ja seeläbi õppetegevust rikastada,“ räägib
Räis.

Hindamine tähtedega

Kehalises kasvatuses, kunsti- ja tehnoloogiaõpetuses ning muusikas rakendatakse
arvestuste süsteemi ehk toimuvad tööde
esitlused ja projektide kaitsmised. Hindamises hakatakse Järveküla Koolis kasutama tähti vahemikus A-F Tõsi, esimese
klassi alguses alustatakse sõnaliste hinnangutega, kuid õppeaasta jooksul minnakse järk-järgult üle tähtedele.
„Eelistame tähti, et hindamise skaala oleks laiem. Viiepallisüsteemis peavad
lapsed positiivseteks hinneteks ainult
„nelja“ ja „viit“. Meil tähistab negatiivset
ainult F-täht. Tegemata töid hakatakse
märkima tähega O,“ sõnab Luiga.

võõrkeelt tasemel B1 ja teist võõrkeelt tasemel A2. Lihtsustatult öeldes – põhikooli
lõpetaja saab võõrkeeles igapäevaelus hakkama.
Kehalise kasvatuse tunni märksõnaks
peab Räis eelkõige liikumisharrastuse süvendamist. „Ujumises ei tähenda see lõputut kroolitehnika lihvimist, vaid tahame
lastele pakkuda kõiki rõõmsaid tegevusi,
mida vees harrastada saab. Et keskkond
muutuks mugavaks ja pakuks vahepeal ka
lõõgastust,“ selgitab koolijuht.
Räisi sõnul on kaasaegse hariduse väljakutse nii põhikoolis, gümnaasiumiosas
kui ka ülikoolis ainete lõimimine. Suured
asjad hakkavad juhtuma siis, kui panna
koostööd tegema erinevate valdkondade
asjatundjad, näiteks kunstnikud ja insenerid. Järveküla Kooli õppekava sisu üle
käidi arutamas sihtasutuses Innove, mis
on üld- ja kutsehariduse valdkonna ning
hariduse tugiteenuste kompetentsikeskus.
„Ühisel kooviibimisel õpetajatega julgustasin neid lastega koolimajast välja
minema. Näiteks matkates saab tegeleda
nii looduseõppe, eesti keele, kunsti kui ka
sotsiaalsete suhetega. Tihtipeale kiputakse

„Tähed võimaldavad õpilase positiivset poolt kenasti välja tuua,“ jätkab Räis.
„Õppekava lubab töid hinnata ka ainult
kommentaaridega. Seda on mõistlik kasutada siis, kui mingit oskust alles arendatakse.“
Õppetöös võetakse arvesse ka õpilaste
kooliväliseid tegevusi ja aidatakse kaasa, et
laps saaks talle sobivasse valdkonda süvitsi
minna. Näiteks matemaatikas end koduselt tundev noor võib tunnis teha eriprogrammi alusel raskemaid ülesandeid.
***
Järveküla Koolis alustab tööd 26 õpetajat. Kuna lehe trükki mineku ajaks olid
sõlmitud vaid üksikud lepingud, siis tutvustame pedagooge pikemalt Rae Sõnumite järgmistes numbrites. Siis anname
värsket infot ka koolimaja, spordihoone,
staadioni ja ujula valmimise kohta.
Andres Kalvik
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Mahukad
tee-ehitustööd
jõuavad tänavu
Lagedi kanti
Maanteeamet plaanib tänavu alustada
Tallinna ringtee Lagedi liiklussõlme
väljaehitamist ning remontida Lagedi–Jüri sõidutee. Koostöös Rae vallaga
ehitatakse sõidutee äärde 1,5 km jagu
valgustatud kergliiklusteed, mis algab
raudteejaama tunnelist ja ulatub kuni
Atleedi teeni.
Lagedi–Jüri sõidutee remontimiseks ja kergliiklustee ehitamiseks on
läbi viidud maanteeameti ja Rae valla
ühishange ning maikuu jooksul alustatakse tee-ehitustöödega. Rae vald
investeerib Lagedi–Jüri sõidutee äärde kergliiklustee lõigu ehitamiseks ja
kogu valgustuse rajamiseks ligi 62 225
eurot.
Suve alguses loodab maanteeamet
allkirjastada ka lepingu Tallinna ringtee Lagedi liiklussõlme ehitamiseks,
mille ehitusperiood on 16 kuud ja tulemuseks on neljarajaline teelõik turvaliste maha- ja pealesõitudega.
RS
Maanteeameti tänavused
tee-ehitustööd Rae vallas
Riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa Mõigu–Jüri Tartu–Tallinna
suunas teelõigul jätkuvad ehitustööd;
Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitustööd jätkuvad;
Riigitee nr 11112 Lagedi–Jüri 0.–4,7.
km-l ehitustööd, jalgratta- ja jalgtee
koostöös Rae vallavalitsusega;
Riigitee nr 11330 Järveküla–Jüri 9,0.–
9,4. km-l jalgratta- ja jalgtee ehitamine;
Riigitee nr 11330 Järveküla–Jüri 6,1.
km-l Assaku bussipeatuse ümbertõstmine;
Riigitee nr 11 Tallinn ringtee Lagedi
liiklussõlme ehitustööd;
Riigitee nr 11114 Jüri–Vaida 0,962.–
5,69. km-l pindamistööd;
Riigitee nr 11310 Aruvalla–Jägala
0,244.–2,024. km-l pindamistööd;
Riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa 17.–18. km-l Patika müratõkkeseina ehitamine.
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Liiklustalgud tõid välja
probleemsed kohad
21. aprillil toimunud üle-eestilistel liiklustalgutel mõõdeti sõidukijuhtide piirkiirusest kinnipidamisi ka Rae vallas
ning aktsiooni käigus fikseeriti 40 erinevas mõõtmiskohas 11 rikkumist.
Kõige suurem kiiruse ületamine fikseeriti
Raeküla teel Kaasiku tee lähedal, kus sõidukijuht oli valinud 60 km/h alal sõidukiiruseks 108 km/h. Politsei teatel mõõdeti Raeküla teel kiirust ajavahemikul
9.00–10.45 ning selle aja jooksul fikseeriti
samas kohas veel teinegi kiiruseületamine,
mis tõi kaasa menetluse.
Kõikides 40 erinevas Rae valla kohas
viibis politsei lühiajaliselt ning kuna liiklustalgute eesmärk oli pöörata tähelepanu
liiklusohutustele ja selgitada inimestele
kiiruseületamisega seotud ohte, siis kuni
15 km/h ületamiste juures menetlust ei
alustatud. Rikkumine vormistati suuremate eksimuste korral ja kui rikuti eeskirju
kohtades, kus tuleb ohutusele väga suurt
rõhku pöörata, näiteks lasteaia lähedal.
„Paikades, kus piirkiirust kontrolliti, oli
talgupäeval rikkumisi vähem ning see oli
ka eesmärk. Paljud talgupäeval korrakaitsjatega vestelnud liiklejad rõõmustasid, et

politseinikud just nende kodukandis tegutsevad. Turvalisust väärtustavad inimesed järgivad reegleid ka politseinikke nägemata ning tänu neile on liiklus ohutum,“
kommenteeris politsei- ja piirivalveameti
pressiteates juhtivkorrakaitseametnik Sirle
Loigo.
Liiklustalgutel tegid politseinikud järelevalvet kohtades, kus inimesed seda soovisid. Politsei kasutab talgutele laekunud
ettepanekuid ka edaspidi liiklusjärelevalve
planeerimisel. Rae vallas on tuvastatud
suuremate rikkumiste kohtadena Peetri
aleviku piirkonnas Vana- Tartu maantee
Aasa põik ja Aasa tänava kant, samuti
Küti tee, Rae külas Assaku–Jüri tee 2. km,
Uuesalus Orava tee Põdra tee lähedal, Aaviku külas Jüri–Vaida tee ning kiirust kiputakse ületama Tallinna–Tartu maanteel.
Ööpäeva jooksul vormistasid politseinikud üle Eesti 220 kiiruseületamist. Lisaks
vesteldi veel ligi poole tuhande juhiga, kes
kiiruspiirangu vastu eksisid. Kokkuvõttes
ületas 220 juhist piirkiirust rohkem kui 40
km/h kaheksa juhti. Muu rikkumise hulgas
oli üheksa juhtimisõiguseta ja kaks alkoholi
piirmäära ületanud juhti.
RS

uudised

Rae valla koolid lähevad uuest
õppeaastast üle trimestripõhisele õppele
Järgmisel õppeaastal lähevad kõik Rae valla koolid ühiselt üle trimestrite peale, mis
tähendab, et kokku on viis koolivaheaega.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on trimestripõhisele õppele üleminek Rae valla koolijuhtide ühine konsensuslik otsus.
Trimestripõhine õpe tähendab, et nelja vaheaja asemel on viis vaheaega ja õppeperioodi pikkus on seega lühem, aga samas
hindeid pannakse põhikooli astmes välja
vaid kolmel korral õppetsükli jooksul.
„Veerandihinnete panemine on stressitekitav nii õpetajatele kui ka õpilastele ja seepärast
teeme seda edaspidi nelja korra asemel kolm
korda õppeaastas,“ kõneles Jüri gümnaasiumi direktor Maria Tiro lisades, et kooli kõige
olulisem ülesanne on toetada õpilase arengut
parimal võimalikul viisil. „Ja samas on päris
kindel, et iga õpilane areneb tulemuslikumalt
just pingevabas õhkkonnas. Pingevaba õppimise toetamiseks ongi otsustatud üle minna
neljalt õppeveerandilt trimestrite süsteemile.“

„Kui praegu on tavaline, et õpilased võtavad end kokku veerandi lõpus, siis trimester
süvendab pikaajalist õpiharjumust. Jüri güm-

naasiumis viidi paar aastat tagasi veerandilõpp jõulueelselt ajalt jaanuarikuusse ehk pärast
pühi oli hinnete väljapanekuni kaks nädalat.
Nii said lapsed kingitused kätte ja hinded
pühademeeleolu ei rikkunud,“ kommenteerib Järveküla Kooli õppejuhina tööle asunud
Triinu Luiga, kes on veendunud, et kolme
trimestriga on ka töörahu paremini tagatud.
RS

INFO

Vaida põhikool alustab tänavusest sügisest suurema ja avaramana, sest hoogsalt valmib koolimaja juurdeehitis. Foto
tehtud nurgakivi paneku tseremoonial
21. aprillil.
Foto: Rae Sõnumid

2016/2017. õppeaasta koolivaheajad:
• sügisvaheaeg 22. oktoober kuni 30. oktoober
2016
• talvevaheaeg 23. detsember 2016 kuni 3. jaanuar 2017
• talvevaheaeg 18. veebruar kuni 26. veebruar
2017
• kevadvaheaeg 8. aprill kuni 16. aprill 2017
• suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 7. juuni 2017
kuni 31. august 2017
2016/2017. õppeaasta trimestrid:
• 1. september – 2. detsember 2016
• 5. detsember 2016 – 10. märts 2017
• 13. märts – 6. juuni 2017

Peetri põhikoolis tegutseb tantsiv robot
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
(HITSA) korraldatud 2015/2016. õppeaasta digiloovtööde konkursil osalenud
Peetri põhikool noppis konkursilt neli
esikolmiku kohta ja sai aktiivse osalemise
eest kingituseks roboti Meccano.
Peetri kool esitas arvutiõpetaja Signe
Reidla sõnul konkursile „Lahe asi“ ja ProgeTiigri digiloovtööde võistlusele 16 tööd,
millest finaalüritusele pääses 9 konkursitööd 175 esitatud töö hulgast.
Esikolmikusse pääses Reidla sõnul neli
tööd. „Esimese koha sai animatsioonifilm
„Eesti rahvatarkus – seitsmevennapäev“,
teise koha saavutas elektrooniline muusikapala „Electrodynamicmouse“, kolmanda
koha said videofilm „Eesti vanasõnad“ ja
mobiilne äpp „Vapid Eestis“.
Direktor Luule Niinesalu oli igati rõõmus selle üle, et õpilaste tublidust on märgatud. „Meie koolis peetakse väga oluliseks
koostööoskust ja kooli eesmärk ei ole olla
teistest parem, vaid saada ise aina targemaks, paremaks ja osavamaks.“
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse
projektijuhi Triin Kanguri sõnul oli Peetri

Foto: Rae Sõnumid

Robot Meccano peale esimest tantsu
esitlust Peetri põhikoolis 27. aprillil koos
teda tantsima pannud Mattias Puhkiga.

põhikool esindatud peaaegu kõigis võistluskategooriates ning kool saavutas kõige
enam auhinnalisi kohti. Auhinnaks kingiti
koolile robot Meccano.
„Robot on üllatavalt suur,“ oli kooli direktori Luule Niinesalu esmane reaktsioon,
kui ta seda esimest korda nägi. Kingitus
anti koolile üle 23. aprillil Kultuurikatlas.
Signe Reidla sõnul on robot ehitatud platsmassist ning ta suudab nii tantsida kui ka rääkida. Robot räägib seda, mida inimene talle
rääkimiseks ette annab, sest räägitav tekst tuleb
salvestada. Robot Meccano on juhitav ette näidatud liigutuste või äpi kaudu ja põhimõtteliselt saavad sellega kõik huvilised hakkama.
„Tore, et meil on õpetaja, kes oskab õpilasi innustada ja kaasata, et selliste asjadega
tahavad õpilased tegeleda. Suurepärane, et
meil on palju õpilasi, kellel on huvi ja tahtmine. Õpilasi juhendasid peale Signe veel
õpetaja Rainer, Küllike ja Erki ning loovtööd on valminud paaris- või rühmatööna,“ kõneles direktor Luule Niinesalu.
Konkursitöödega oli Peetri põhikoolist
seotud 44 õpilast.
Signe Heiberg
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Hajaasustuse programmist
saab taotleda toetust
1. juunini
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Programmi raames toetatakse järgmisi valdkondi:
• veesüsteemid;
• kanalisatsioonisüsteemid;
• juurdepääsuteed;
• autonoomsed elektrisüsteemid (kui ei ole liitunud elektrivõrguga).
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:
1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;
2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete
kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust
taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);
3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.
Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik,
vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab
projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aasta
ringi või peab olemas olema leibkonna vajadustele
vastav elektrisüsteem.
Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe
majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015
hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud
toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt
33,33 % projekti kuludest.
Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse Rae
Vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast
seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus
ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud,
teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel
abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2016 ja
taotlus tuleb esitada Rae Vallavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu
ning taotlemise täpsed tingimused on leitavad Rae
valla kodulehel http://www.rae.ee/et/hajaasutuse-programm
Rae Vallavalitsuse kontaktisik on keskkonnaspetsialist Birgit Parmas (birgit.parmas@rae.ee, 605 6745).
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Monroe Veronika:
need inimhulgad
Subways ja
Hesburgeris…
Monroe Cafe & Lounge tähistas
oma esimest sünnipäeva ja selle
aja jooksul on kohviku juhataja
Veronika Nikolenko-Saare saanud Peetri inimeste kohta nii
mõndagi üllatuslikku teada ning
mõistnud, et tegutseda tuleb ülimalt tihedas konkurentsis. Andres Kalvik käis kohapeal uurimas.
Peetri Selveri külastajad on kindlasti
märganud samas majas tegutsevat
Monroe Cafe & Lounge’i.
Kohviku juhil Veronika Nikolenko-Saarel tekkisid mõtted oma
söögikoht rajada kohe pärast Peetri
alevikku kolimist neli aastat tagasi.
Reaalset kuju hakkas plaan võtma
pärast Selveri valmimist, kui hea
asukoha ja suure käidavusega hoones ootas rentnikku sobiv pind.
Veronika leidis ka äripartneri, kes
tema ideid rahaliselt toetas.
Varem riigikantseleis ning kodakondsus- ja migratsiooniametis
pagulaste spetsialistina ning kümme aastat raamatupidajana töötanud Veronika hakkas ellu uut värskust otsima, kui tundis ühel hetkel,
et üksluine amet talle enam ei istu.
„Hakkasin ennast otsima ja leidsin,
et mulle võiks sobida inimeste teenindamisega seotud amet,“ meenutab Veronika.
Kuigi teenindajatele öeldakse tihti
halvasti ja nende hingele tehakse haiget, usun mina inimestesse ning tahan
neile head teha.“

Tagasihoidlik joogikäive

Kõikidele meele järele olla pole
võimalik, on Veronika selle teadmisega leppinud. Monroed avades
oli tal hulgaliselt mõtteid, kuid ellu
on suudetud viia neist üksikuid.
„Pigem olid need unistused, mis

reaalse eluga (loe: rahakotiga) ei
haakunud. Soovisin, et Monroe
oleks lahedaks tõmbekeskuseks,
kus saaks korraldada kontserte ja
olla kohalikele kohtumiskohaks.
Mul on hea meel, et oleme suutnud
hoida peresõbralikku joont. Meil
on mitmekülgne menüü, mängutuba ja erinevad lastele mõeldud
tarbed,“ loetleb Veronika.
Üht-teist on suudetud ära teha
ka kohaliku elu edendamiseks. Paljulapselistele peredele korraldati
jõulupidu, soliidses eas inimesed
said isekeskis aega veeta ja aasta alguses oli üleval mängufilmi „Ema“
stsenaristi Leana Jalukse maalinäitus.

Menüü koostas tippkokk

Rahvast käib Monroes omajagu
ning kui söögile kulutatud rahaga võib rahul olla, siis joogikäive
(nii alkohoolsed kui ka mittealkohoolsed joogid) on väga tagasihoidlik. Seetõttu ollaksegi praegu
teelahkmel – kas jätkata senist
joont või oleks mõttekam muutuda
sööklaks? „Esimene aasta on näidanud, et inimesed tahavad kiiret,
odavat ja lihtsat sööki. Paljudele,
võib-olla ma üldistan liiga palju,
pole tähtis kohviku atmosfäär ja
see, et neid lauas teenindatakse,“
arutleb Veronika. „Selgus ka, et
Rae vallas elavad tervislikest eluviisidest lugu pidavad sportlikud
ja karsked inimesed. Inimesed söövad, aga ei joo. Enamik toidukohti
elab aga baarikassa peal.“
Ülekaalukalt kõige populaarsemaks toiduks on Monroes hamburger marmorliha kotletiga, väikese
vahega järgnevad pastaroad ja sushi. Magustoitudest on ülekaalukas
müügihitt Pavlova kook, mida ot-
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sast lõpuni käsitsi tehakse. Esimese aasta
jooksul on menüüd vastavalt klientide
maitse-eelistustele märkimisväärselt kohendatud. Esimese asjana loobuti tervislikest salatitest, sest nõudlus nende järele
praktiliselt puudus. „Ka kala süüakse vähe.
Pakume argipäeviti ärilõunat ja reedeti
oleme panustanud kalale. Statistika näitab
aga, et kalapäevadel on müük tagasihoidlikum,“ avaldab Veronika.
Monroe menüü on koostanud tunamullu Eesti aasta kokaks valitud Dmitri
Fjodorov, kes teenib igapäevaleiba restoranis Cru. Kord kuus käib Fjodorov kontrollimas, kas Monroe kaks vanemkokka
tema poolt paika pandud taset hoida suudavad.
„Menüüd koostades on Fjodorovi
märksõnadeks lihtsus ja tervislikus. Tema
sõnul peab toitu võimalikult vähe töötlema, et säiliks tema algne maitse. Kasutame
võimalikult palju Eesti toorainet. Fjodorov
on öelnud, et mida rohkem välismaalt tulnud toitu sööme, seda raskem meie maol
on,“ selgitab Veronika.
Omajagu aega võttis asjalike, töökate ja
usaldusväärsete kelnerite leidmine. Praegu teenindavad kliente kolm Rae valla
elanikku, kaks inimest Lasnamäelt ja üks
Paldiskist.
„Kõik tahavad töötada kesk- ja vanalinnas, kus saab rohkem jootraha, mis on
selles ametis peamine sissetulek. Kohalikele elanikele pole kelneritöö piisavaks
väljakutseks. Oskuste kõrval pean väga
tähtsaks ka omavahelist läbisaamist. Intriigide punujate tööperiood on jäänud
lühikeseks,“ ütleb Veronika, keda näeb ka
ise tihti saalis tööd rügamas. „Inimesed
jäävad haigeks ja aeg-ajalt tuleb ette ootamatuid kohustusi. Asendajat pole aga
võimalik nii kiiresti leida. Olen pesnud
nõusid, koristanud ja kliente teenindanud – üks raskemaid asju on kandikuga
tasakaalu hoidmine. Kolleegid koolitavad
mind. Ainult köögis pole ma kätt külge
pannud – seal olen saamatu.“

Halastamatu konkurents

Peetri piirkonnas on konkurents toitlustusasutuste vahel halastamatu ja veel karmimaks läheb. Ainuüksi Selveris pakuvad
süüa Hesburger, Subway ja Peetri Pizza.
Kui lisada siia veel üle tee tegutsev Pirosmani kohvik ning läheduses asuvad Peetri Kõrts ja Veski Resto ning mitte kaugel
paiknev Ülemiste keskus, siis oleks patt
valiku üle nuriseda. Lähiajal avatakse söögikoht ka Spot of Tallinnas ning ööpäev
ringi avatud kohvik on kavandatud ka
Selveri Tallinna-poolsesse otsa rajatavas-

Foto: Natalie Pastakeda / Pastakeda Photography

Peetri alevikus asuva Monroe Cafe & Lounge’i juht Veronika Nikolenko-Saar ettevõtte
esimesel sünnipäevapeol.

se Olerexi tanklasse ja praegu veel paberil
olevasse Peetri Keskusesse.
Veronika ei häbene öelda, et inimhulgad Subways ja Hesburgeris teevad teda
kadedaks. „Järjekordi nähes mõtlen, et
mul maksab supp lõunaajal kaks eurot ja
inimesed söövad ikka kaks korda kallimat
rämpstoitu. Kui mina kiirtoitu söön, siis
annab see kaks päeva kõhus tunda,“ räägib Veronika.
Turundustegevus ja ettevõtte nn pildil hoidmine võiks olla parem, tunnistab Veronika. „Tuttavad on rääkinud, et
Monroed pole näha ja paljud ei tea meie
olemasolust. Olime niivõrd rohelised ja
kartsime end reklaamida. Me polnud en-

das kindlad. See pool vajab kindlasti parandamist,“ tõdeb Veronika.
Monroe tegevus on huvi äratanud ka
glamuurimeedias. Nimelt pühendas ajakiri Kroonika kohviku esimese sünnipäevapeo, mille peaesinejaks oli Marilyn
Monroeks kehastunud Merlyn Uusküla,
pildigaleriile terve lehekülje.
Kes pole veel Monroega tutvust sobitanud, siis maikuu kaks erisündmust pakuvad
selleks suurepärase võimaluse. Kaheksandal
kuupäeval oodatakse tähistama emadepäeva,
14. mail saab aga suurelt ekraanilt kaasa elada Stockholmis toimuvale Eurovisioni lõppkontserdile. Varsti avatakse ka väliterrass.
Andres Kalvik
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Rae valla 2016. aasta laululapsed
panid žürii pead murdma
Aprillikuu esimesel laupäeval oli Rae Kultuurikeskus juba varahommikust peale
rõõmsat saginat, laste lusti ja väikest ärevust täis – meie valla tublid lapsed ja noored tulid juba 17. korda kokku, et selgitada
välja „Rae valla laululaps 2016“ võistluse
parimad ja saada teada, kes neist pääseb
edasi võistlema tiitlile Harjumaa laululaps
2016.
Žürii koosseisus Alar Haak, Kerli Sild
ja Susanna-Reti Räim tegi pika päeva tõhusat tööd, võitjad tuli välja selgitada 6
vanuserühmas, poisid ja tüdrukud, lisaks
jagati ka mõned eripreemiad. Peamurdmist jagus ja vaidlemist tuli ette, ütlesid
hindajad üsna üksmeelselt.
Foto: Evelin Lillepuu

Mamma Mia laulustuudio laps Marta Romina Niinepuu, kes sai 1. koha 3–4aastaste
vanuserühmas

Rae Sõnumid • mai 2016

Neile, kel sel aastal laulmine hästi ei õnnestunud, soovitas ooperilaulja kogemustega žürii esimees Alar Haak väikesi nippe, kuidas järgmisel aastal parem tulemus
saavutada. „Selle aasta tulemused on nüüd
siin – lõplikud ja edasikaebamisele ei kuulu!“ ütles Haak.
Rae Kultuurikeskus tänab ASi Kalev,

Koht Ees- ja perenimi
3–4aastased tüdrukud
1. Marta Romina Niinepuu
2. Gethe Merilin Kutberg
3. Anni Grete Jürimaa
5–6aastased tüdrukud
1. Rebecca Rammul
2. Brianna Kukk
3. Ene-Liis Kangur
5–6aastased poisid
1. Joonas Gonchev
2. Marken Vesik
3. Hendrik Parv
ERI Kaspar Puström
7–9aastased tüdrukud
1. Simona Saar
2. Kristelle Uus
3. Elisabeth Jõgi
ERI Anni Mänd
7–9aastased poisid
1. Valter Salong
2. Otto Magnus Tihhonov
3. Fred Erik Merivälja
ERI Mihkel Kool
10–12aastased tüdrukud
1. Elenora Hiiemäe
2. Stella-Maria Raudam
3. Emma Juhansoo
10–12aastased poisid
1. Gregor Pank
2. Kaur Kajar Kalmer
3. Andres Talvet
13–15aastased tüdrukud
1. Mariann Kalinina
2. Carol Kristella Varblane
3. Kirke Maria Kiin
13–15 aastased poisid
1. Mikk Lainevool
2. Jass Johannes Leis
3. Janno Hargisk
16–18 aastased tüdrukud
1. Kristi Kajasalu
2. Meriliis Saar
3. Eva-Maria Rütkinen

kes sel aastal taas meie tulevasi laulutähti
maiustustega premeerida aitas. Aitäh ka
kõigile osalenutele, nende õpetajatele, žüriile ja kogu korraldustiimile!
Mare Salak
Rae kultuurikeskuse projektijuht

Kool/lasteaed
Mamma Mia LS
Huvistuudio ÕHIN
Huvistuudio ÕHIN
Õie Lasteaed
Assaku Lasteaed
Mamma Mia LS
Mamma Mia LS
Aruheina LA
Peetri Lasteaed

Mamma Mia LS
Mamma Mia LS
Mamma Mia LS
Jüri GÜM
Lasteaed Tõruke
Jüri GÜM
Jüri GÜM
Lasteaed Tõruke
Mamma Mia LS
Rae HK
Mamma Mia LS
Rae HK
Rae HK
Jüri GÜM
Jüri GÜM
Rae HK
Mamma Mia LS
Rae HK
Rae HK
Rae HK
Rae HK
Rae HK
Jüri GÜM

11

Värskelt auhinnatud tantsutrupp.

Foto: Külli Tepponainen

Hullud nunnad hullutasid publikut
Üleriigiline ja suure kandepinnaga Festival Koolitants tõi au ja kuulsust ka Rae
valda, täpsemalt Vaida põhikooli. Esimest
aastat kavas olnud koolitantsu kategoorias
pälvis 6.–9. klasside arvestuses esikoha
Hoop-Side’i kava „Nunnad hoos 3“.
Juba kava pealkiri annab aimu, et selles
osalenud lapsed on erilised ja kohtumine kolme tantsijaga vaid süvendab seda
arvamust. Kaks nädalat pärast tipphetke
võtavad Vaida kooli fuajees Rae Sõnumite
ajakirjaniku vastu särasilmsed ja elavaloomulised teismelised, kes suhtuvad siinkirjutajasse kui vanasse kamraadi.
„Judinad käivad ikka veel üle,“ õhkab
kavas kaasa löönud Angelina Odintsova,
kui ühes klassiruumis suurelt ekraanilt
võidu toonud kava uuesti vaatame.
„Laval peab näitama enda power’it,
muusika aitas sellele kaasa. Natukene tegime ka nalja, et meil oleks lõbus tantsida
ja teistel lõbus vaadata. Me tantsime enda
jaoks ega aja näpuga järge, et peame tegema
kindlaid elemente,“ räägib Saskia Sõrmus.
„Laval olles anname endast kõik. Tahame näidata seda, mida oleme treeningul
õppinud. Panime hullu! Meil oli power
laes!“ lisab Angelina. „Ka kaasas olnud
õpetajad, lapsevanemad, sõbrad ja endised
koolikaaslased elasid meile aktiivselt kaasa
– nad plaksutasid ja karjusid. Ilma selleta
poleks meil kava nii hästi välja tulnud.“

Hollywoodi film
andis inspiratsiooni

Võiduka Hoop-Side’i treener Deisi Viimne
sõnab, et edu tõi neile tüdrukute oskus end
laval loomulikuna tunda. „Olemegi sellised,
et laseme end vabaks ja paneme täiega. Meil
on nii palju sisemist energiat ja jõudu. Paljudel gruppidel napib emotsiooni,“ arutleb ta.

Deisi meenutab, et nunna-mõtted hakkasid tal peas keerlema suvepuhkuse ajal.
Pärast seda, kui ta oli televiisorist vaadanud
jumal teab mitmendat korda Hollywoodis
vändatud legendaarse linateose „Nunnad
hoos“ esimest ja teist osa ning kui toidupoe
raadiost kostsid kaheksa- ja üheksakümnendate rütmid, oligi Deisil kava peas valmis.
„Minu tüdrukute ja filmi-nunnade vahel
võib paralleele tõmmata küll. Oleme kõik
heas mõttes hullud,“ võrdleb Deisi. „Kord
tegid tüdrukud minu sünnipäevaks videotervituse ja ka seal kasutati fraasi „hull Deisi“.“
Kava sündis aegamööda justnagu pusletükkidest kokkupanduna. Üheskoos
arutati tekkinud ideed läbi ja prooviti
mõtted liikumisse panna. „Kava iseenesest
pole tehniliselt keeruline. Arvan, et esikoha tõi meile energilisus ja julgus sellist
kino teha,“ pakub kavas koorijuhendaja
tooli liimiga kokku teinud Kerly Väinsar.

Pidulik vastuvõtt Vaidas

„Nunnad hoos 3“ kavas tegi kaasa 21 tantsijat, kelle seas ka kolm „leegionäri“ ehk varem
Vaida koolis õppinud tüdrukut. Vanemad
olijad tõstavad esile eelkõige mullu sügisel grupiga liitunud 4. klassi õpilasi, kes on
poole aastaga kaks korda nädalas harjutades
suure arengu teinud ja julgevad nüüdseks ka
oma arvamust avaldada. Omavahel hoitakse
tihedalt ühendust ka Facebooki kaudu.
Asjaosalised jagavad kiidusõnu ka abivalmitele Koolitantsu taustajõududele, kelle soe suhtumine aitas neil end Jõhvi kontserdimajas koduselt tunda. „Hommikune
lavaproov ei tulnud meil kõige paremini
välja, kuid korraldajad sisendasid meile
eneseusku, et esinemisel läheb kõik hästi.
See aitas pingeid maha võtta. Erilised tänud
õhtujuhile Siim Supsile, lapsevanematele ja

fännidele,“ tunnustab Angelina.
Hoop-Side’il õnnestus ühe nädalavahetuse jooksul kaks korda Jõhvis esineda.
Päev enne finaali said nad oma oskusi näidata rahva lemmikutele mõeldud kontserdil – selle koha teenisid nad välja veebruaris
Viimsis peetud poolfinaalis –, millest tegi
otseülekande ka TV6. Tasuks kolmas koht.
Pühapäeval, kui kangelannad tagasi
koju jõudsid, tervitas neid õhupallidega
kaunistatud bussipeatus ja Vaida poe ees
korraldasid piduliku vastuvõtu need pöidlahoidjad, kes ei saanud Jõhvi sõita. Üheskoos söödi kommi ja joodi lastešampanjat.

Trenn teeb tuju heaks

Treenerina suurima saavutuseni jõudnud Deisi tunneb uhkust, et kolmandik Vaida kooli
õpilastest tegeleb sõutantsuga. 1.–3. klassi
õpilased kuuluvad gruppi nimega Lola ja vanemad Hoop-Side’i. „Lapsed annavad mulle
inspiratsiooni,“ märgib Deisi, kes töötab lisaks
veel Vaida spordihoone administraatorina ja
lööb kaasa erinevatel spordiüritustel.
Deisi, keda õpilased peavad justnagu
oma vanemaks õeks, on abiks ka treeninguväliste murede lahendamisel. „Huvitav
oleks teada, kuidas Deisi meie gruppi kaks
päeva järjest kannatas. Enne finaali oli sebimist niivõrd palju ja õhustik närviline.
Kõik küsisid tobedaid küsimusi ja neid küsimusi oli meeletult palju. Ma ei kujuta ette,
mis Deisi peas võis toimuda. Ja üldse – ka
pimedatel talveõhtutel, kui koolis on raske
ja väsimus kimbutab, siis treeningu käigus
läheb tuju alati heaks,“ kinnitab Saskia.
„Nunnad hoos 3“ on kõigil huvilistel
võimalus oma silmaga vaadata 2. juulil Vaida 775. sünnipäeva pidustustel. Enne seda
saab kavale pilgu peale visata Youtube’is.
Andres Kalvik
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Jüri gümnaasiumi õpilased õppisid
Education+ kaudu Tootsi tundma
Jüri Gümnaasiumi osalemine rahvusvahelises projektis Education+ on täies hoos ning
erinevad tegevused viivad Jüri aleviku nii
Sencuri Sloveenias, Recanatisse Itaalias kui
ka Pravetsisse Bulgaarias ja tuuakse sealsed
tegemised meie õpilastele koju kätte.
Lisaks riikide vastastikule külastamisele
projekti jooksul teevad õpilased ja õpetajad
pidevalt tööd, et õppida ise võõraid kultuure
ning värskendada teadmisi ka enda kultuurist ja jagada seda teistega. Alustuseks tegid
kõikide riikide õpilased plakatid ja ettekanded osalevate riikide ja Euroopa Liidu kohta, mille käigus õppisid juurde nii mõndagi.
Kõik osalevad õpilased lugesid läbi raamatu
ühest kangelasest nende enda kultuuris ning
Eesti valikuks siinkohal oli O. Lutsu „Kevade“ ja kõigile tuntud kangelane Toots. Läbi
kangelase pilgu tuleb nüüd teistele riikidele teha valmis film, blogi, ajalehed ja palju
muud, et veelgi lähemale tuua teiste rahvuste ja kultuuride väärtuseid, olulisi paiku ja
sündmuseid. Kogu tehtud töö kohta jagatakse infot omavahel eTwinningu keskkonnas,
mis on veebipõhiselt hea abivahend tihedaks
suhtluseks nii õpilaste kui ka õpetajate vahel,
kui tegelikud vahemaad on suured.
Projektil on veel mitmeid eesmärke ning
üks neist on põlvkondade vahelise sidususe tugevdamine. Nii kaasatakse projekti ka
vanemaid ja vanavanemaid, et suurendada
perekonna ja kogukonna tunnet ning väärtustada koosolemist. Tehakse etteasteid,
mis on suunatud just vanemale põlvkonnale ja õpetatakse neile tänapäevaseid oskusi
IKT vallast. Ka selleaastane käimispäev
kannab Jüris nime „Kolm põlvkonda – käime koos!“, mis kutsub üles kõiki pereliikmeid kaasates ühist aega veetma.

Foto Kadi Toomi

Tükike Eestit Euroopas
9. –14. aprillil külastasid Education+
meeskondade esindajad Recanati linna
Itaalias ning tutvusid kohaliku hariduselu,
kultuuri ja loodusega. Projektikohtumise
peamine eesmärk oli planeerida Sloveenia
laagrit, mis toimub septembris 2016.

Sügisel seisab ees rahvusvaheline laager Sloveenias

Õpilastel, kes aktiivselt projektitegevustest osa võtavad, on võimalus sõita sügisel
Sloveeniasse maagilise Bohnji järve äärde
laagrisse. Kuna kaasasõitvate õpilaste arv
on piiratud, siis tekitab see õpilastes ka
väikese sõbraliku konkurentsi ja suunab
ennast maksimaalselt pingutama. Laagris
on plaanis läbi viia erinevaid töötube Euroopa Liidu, identiteedi, väärtuste ja Euroopa kodanikuks olemise teemadel. Bohinji järv asub Triglavi rahvuspargis, mille

tõttu keskendutakse ka rahvusparkide
tähtsustamisele ning looduskaunite paikade väärtustamisele. Plaanis on külastada
Sloveenia pealinna, vastuvõtvat kooli ning
järve ümber asuvaid vaatamisväärsuseid.
Jüri kooli õpilased viivad Sloveeniasse Eestimaa suurimad rahvuspargid ning
kindlasti ka oma Lehmja tammiku ja teised olulised looduskaunid paigad.
Kevadel 2017 külastavad partnerid taas
Eestit ning peamiseks tegevuseks on õpilastele järgmise laagri ettevalmistamine
Bulgaarias.
Kadi Toomi ja Nele Pilman

Vaida kaheksandike loovtöö kogus raha Haiba lastekodu lastele
Vaida põhikooli õpilased Kerly Väinsar, Angelina
Odintsova, Bretely Jäätma, Leemet Loik ja Janno-Johannes Jürgens tõid oma loovtööga aprillis
lavale päikeselise kevadkontserdi, mille eel ja järel
said külalised maitseelamusi ainulaadsest kohvikust
„Naeratus“. Kogutud annetustulu läheb Haiba lastekodu lastele, et ka seal saaksid lapsed minna kevadisele ekskursioonile.
Vaida põhikooli õpilased laulmas Haiba lastekodu laste heaks
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Vaidas
selgusid
uued
kabeässad
Kabetajate arv on Rae valla koolides aasta-aastalt tõusnud ja oma mänguoskuste
proovile panemiseks korraldatakse koolidevahelisi turniire. Aprillis toimunud
kooliõpilaste kabeturniiril selgusid parimad kabetajad kolmes vanuserühmas ja
131 kabetaja hulgast.
Võistluse korraldaja ja peakohtunik
Aivo Hommik ütles, et tänavu oli rekordarv võistlejaid ning kabeässa tiitleid
anti välja rohkem kui iga vanusegrupi
paremale. Tiitliga läks koju noorimatest

Parimad kabetajad 2016
Rae valla koolide
arvestuses
1.–3. klass, osavõtjaid 64
1. Rasmus Golubkov 7 punkti seitsmest (kõik võidud) Vaida Põhikool
2. Andreas Esnar 6 punkti. Taaramäe
lasteaia laps võistles kuni 3. klassi
lastega.
3. Sandra Merivälja 5,5 punkti
Peetri Lasteaed-Põhikool

Lagedil läbi viidud
koolidevahelise maleturniiri
paremad
mängijatest Rasmus Golubkov, keskmistest mängijatest jagasid esikohta Johannes Kask ja Andero Öövel ning vanema
astme mängijatest jagasid võrdselt punkte Robin Tukia, Roomet Libe ja Markus
Lõiv.
Aivo Hommik lisas, et koolilastega
võistles tänavu ka üks lasteaialaps Andreas Esnar, kes saavutas 1.–3. klasside
laste võistlusklassis teise koha, jäädes
vaid ühe punkti võrra alla käbeässale.
Lasteaiapoisi vilunud mänguoskus on
tulnud kodust, kus ta koos vanaisaga kabetab.
„Kabe on selline mäng, mis nõuab
aega, tohutult õppimist ja püsivust.
Reeglina on need lapsed, kes mängivad
kabet või malet, ka head õppimises, sest
nad suudavad keskenduda ka matemaatika või mistahes kontrolltööks,“ kõneles
Aivo Hommik.
Signe Heiberg

1. Üldvõitja Tarmo Kasak, 9. klass
,Lagedi põhikool (kõik võidud)
2. koht Hugo Tammepõld, 2. klass,
Jüri gümnaasium
3. koht Jakob Luts, 3. klass,
Jüri gümnaasium
Vanuserühmas 1.–3. klass
1. koht Hugo Tammepõld,
Jüri gümnaasium
2. koht Jakob Luts, Jüri gümnaasium
3. koht Tuudur Jakob Padari,
Jüri gümnaasium
Vanuserühmas 4.–6. klass
1. Laureta Tammepõld, Jüri gümnaasium
2. Rasmus Tents, Jüri gümnaasium
3. Mirko Lainevool, Jüri gümnaasium
Vanuserühmas 7.–9. klass
1. Tarmo Kasak, Lagedi põhikool
2. Sander Laos, Peetri põhikool
3. Mark Barasab, Peetri põhikool

4.–6. klass, osavõtjaid 48
1. Johannes Kask 6 punkti seitsmest
Peetri Lasteaed-Põhikool. Kusjuures kordas Johannes möödunud
aasta võitu. Eelmisel aastal oli ta ju
võitja 1.–3. klassini.
2. Andero Öövel 6 punkti seitsmest
Peetri Lasteaed-Põhikool
3. Karl Mitt 5,5 punkti seitsmest
Vaida Põhikool
7.–9. klass, osavõtjaid 19
1. Robin Tukia 5 punkti seitsmest
Peetri Lasteaed-Põhikool
2. Roomet Libe 5 punkti seitsmest
Peetri Lasteaed-Põhikool
3. Markus Lõiv 5 punkti seitsmest
Peetri Lasteaed-Põhikool
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Ajamasinaga tagasi
folklooripeo klunkeri algusesse
Jüri lasteaed Taaramäe alustas tööd
1. veebruaril 1989. Ajastu oli selline
– rahvuslik ärkamise aeg, rahvariided olid au sees. Muusikaõpetajaks
oli Külli Lepland, kellele olid südamelähedased rahvuslike sugemetega peod. Külli kasutas palju vanu
rahvalaule, regilaule, rahvatantse
– esivanemate tegemistest on alati
jõudu ja energiat saadud. Lasteaia
kevadpidu peeti õues, ürgses Lehmja tammikus. Eelnevalt koristasid
Taaramäe lasteaia töötajad tammikut lehtedest, okstest ja sodist.
1990 kevad oli väga külm ja
kevadpidu lükati seepärast edasi
karjalaskepäevast kuni mai lõpuni.
Plaanis oli kiikuda suure külakiigega ja teha lõket. Ilm ei tahtnud
kuidagi paraneda, aga Taaramäe
töötajad, lapsed ja lapsevanemad
otsustasid oma kauaoodatud ja suurelt ette valmistatud peo siiski korraldada. Mindi ühiselt tammikusse

ja koos esimeste akordionihelidega muusikaõpetaja Külli Leplandi
poolt läksid laiali tumedad pilved,
päike hakkas paistma ja ilmataat lubas alustada. Aasta aastalt kasvasid
need peod suuremaks ja tekkis traditsioon. Õla pani alla Linda Pihu ja
Jüri Gümnaasium oma rahvatantsijatega. On tehtud ühiseid rongkäike, on kaasatud pillimängijaid.
Kiigepeo nimeks otsustati panna
Klunker. Ühel järjekordsel kevadel,
just vahetult enne klunkerit, hakkas
vihma sadama. Arvati, et nüüd jääb
klunker ära. Linda Pihu helistas
igaks juhuks Tuulike Seljamaale,
et kinnitust saada – vastuseks tuli
hoopis – lapsed on soojalt riides,
kummikud jalas, oleme valmis!
Edaspidi pole ilm sellele üritusele
takistuseks saanud!

sike vähendatud logo

TÄNUKIRI

Lisette Lattre

o pliiatsil

Tubli osalemise eest
Rae valla
laste- ja noorte lauluvõistlusel
28. märts 2015
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Kristiina Saarik
Taaramäe
lasteaia
õppejuht
Logo
lipul

Foto: erakogu
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Reedel, 27. mail algusega kell 18.30 toimub
Lagedi Koolis Lagedi aleviku elanike üldkoosolek.
Päevakord:
• Alevikuvanema tegevusaruanne
• (alevikuvanem Tea Sõlg)

• Uue alevikuvanema valimine
• Vallavanem Mart Võrklaeva sõnavõtt
• Kohapeal algatatud küsimused

Küsimusi vallavanem Mart Võrklaevale ootame 20. maiks e-posti aadressile tea.solg@lagedi.ee
Info tel 522 0820
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Väljavõtteid vallapolitsei
19. sajandi lõpu protokollidest
19. sajandi viimasel veerandil tegutsesid valdades politseina vallatalitajad,
kes tänapäeva mõistes on vallavanemad.
Milliste juhtumitega tegeleti sajand kuni
poolteist tagasi siinkandis, sellest saab
hea ülevaate Julius Põldmäe raamatust
„Rae vald läbi aegade“, kuid mõned üleskirjutused nüüd ja praegu.
8. jaanuaril 1887 teatab Aruküla mõisa
moonamees Tõnu Puustein, et tema aidast
on 2/3. jaanuari ööl varastatud mitmesugust
kraami. Varaste saagiks on langenud: 1 meesterahva kasukas halli riidega, 1 meesterahva
kasukas musta riidega, 2 meesterahva palitut,
2 meesterahva jakki, 3 paari villaseid pükse, 1
naisterahva villane jakk. 4 villast kangast peale
20 küünra pikad, 1 linane kangas 24 küünart
pikk, kaks suurt villast rätikut, 2 väikest villast rätikut, 2 siidirätikut, 4 seelikut, 5 särki, 2
lina ja muud väikest kraami. Kell veerand üks
öösel on mees õue minnes märganud lahtist
aidaust, ukse vahel on seisnud lina- ja jahukotid, mida vargad olid maha unustanud.
Vargad on olnud reega. Kahe versta kaugusel
on reejäljed kadunud.

•
•
•
•
•
•

•
•

POLITSEI ÜLEVAADE REGISTREERITUD OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST APRILLIS
6.04 teavitati erinevate tööriistade
vargusest Peetri alevikus Roosaare
teel asuvast ehitussoojakust.
7.04 teavitati ketiga lukustatud jalgratta vargusest Peetri alevikus Juhtme
tänaval asuva kortermaja trepikojast.
11.04 leidis Karla külas aset kehaline
väärkohtlemine.
16.04 teavitati, et Kurna külas on tulistatud koera.
17.04 leidis Peetri alevikus elukaaslaste vahel aset vägivaldne peretüli.
11-17.04 vahemikus laekus piirkonnapolitseile informatsioon, et Peetri
alevikus on noorukid valmistanud
Torusiilist ja fooliumist lõhkekehasid.
24.04 teavitati ehitusseadmete vargusest Peetri alevikus Salu teel asuvast
ehitusjärgus olevast majast.
27. ja 28.04 teavitati sõidukite kogunemisest street race läbiviimiseks
Lehmja külas.
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Talitaja vaatab kohapeal sündmuspaiga
üle, konstateerib, et aidauks on kangiga purustatud ja ait kraamist tühjaks viidud. Ta
koostab sündmuste kohta protokolli ja saadab selle samal päeval haagikohtunikule (1.1).
Hilisemast asjakäigust andmeid ei ole, kuid
tagantjärele võib küll imetleda seda suurt
riidekraami tagavara, mida mõisamoonakas, keda on tavatsetud pidada vaeseima
kihi esindajaks, oma aidas hoidis. Küllap
olid vargadki sellest rikkusest teadlikud.
…
Rae valla talitaja Jüri Põldmäe alustab
protokolliraamatu pidamist 21. novembril
1886, kui Rae mõisas on 2/3. oktoobri öösel
vargad aknaruudu lõhkumise teel läinud
tõllakuuri ja varastanud mõisarentnik Vogtile ja kutsarile kuuluvaid esemeid kokku
218 rubla väärtuses. Samast on varastatud
veel kolmanda isiku riietusesemeid 25
rubla ja mõisa peksumasina rihmad 50 rbl
väärtuses. Kokku kahju 293 rubla.
…
9. märtsil 1888 koostatakse protokoll hobusevarguse juhtumi kohta. Türi-Alliku valla
peremees Tõnis Meesakk on leidnud temalt

1885. aasta suvel karjamaalt varastatud hobuse Vaida Arro kõrtsmiku Jaan Kalti käest.
Peremees kirjeldab talitajale väga täpselt oma
hobuse tundemärke, talitaja – vallapolitsei
ülesandeis – võrdleb neid Kalti juures oleva
hobuse tunnustega, samuti Türi-Alliku vallavalitsuse tunnistuses märgitutega, vaatab
veel kord koos oma abimeestega üle Kalti hobuse, mille peale leitakse, et hobune kuulub
tõepoolest Tõnis Meesakule. Jaan Kalt väidab,
et ta on hobuse ostnud, kuid sellele vaatamata
politsei mõistab:
Jaan Kalt peab hobuse Tõnis Meesakile
kätte andma, mis kohe sai tehtud.
Jaan Kalt otsigu see mees üles, kelle
käest tema hobuse oma kätte vahetas, ja
andku siis asi kohtu kätte seletada.
...
22. aprilli 1890. aasta öösel kella poole
ühe paiku astub talitaja koos vallakirjutajaga Aru kõrtsist mööda ja näeb, et kõrtsituba on valgustatud. Ta astub kõrtsi sisse
ja leiab sealt kuus Vaida meest ning ühe
Kautjala mehe napsitamas. Ka talitaja ostab pudeli õlut, joob selle ära, kuid kirjutab

Teede võrgustik Lehmja-Mõigu ja Rae mõisa vahel aastal 1915.
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Rae Sõnumite ajalooteemaline erinumber, mis jõuab postkastidesse 12.–13. mail, kirjutab pikemalt
vallatalitajate rollist 19. saj teisel
poolel.
ka protokolli selle kohta, et kõrtsmik Jaan
Kalt seaduse vastasel viisil kaupleb ning lisab: „Arvan oma kohuseks seda protokolli
Kreisi ülema II jau noorema abilise härrale
ette panna, et seda asja kohtule ette panna.“
…
1. septembril 1892 tuleb vallatalitajal vallapolitseina lahendada huvitav nõudmine.
Üks talunaine Lagedilt esineb avaldusega: 1½
aastat tagasi on ta tütar Tiiu abiellunud Rae
valla talupoja Mardiga, on siis sünnitanud
poeglapse ja ise nurgavoodis surnud. Ka
laps on surnud. Abielu on kestnud ainult 1
aasta ja 2 kuud. Talunaine nõuab väimehelt
Mardilt temale antud kaasavarast poole
tagasi. Kaasavara väärtuse hindab ta 76 rubla
80 kopikale. Väimees Mart kutsutakse asja
arutamisest osa võtma. Arutamisel selgub, et
väimees on osa asju juba ära müünud, kuid
vallatalitaja vaheltsobitamisel lepitakse siiski
kokku nii, et väimees Mart maksab ämmale
välja 38 rubla ja 40 kopikat, s.o täpselt pool
kaasavara hinnatud väärtusest.
Signe Heiberg

Nutispordi turniir ja
pranglimine tõid edu
Vaida koolile
Põhja piirkonna koolide omavahelise mõõduvõtmise turniiril nutispordis saavutasid
Vaida kooli õpilased häid tulemusi. Tamsalu
gümnaasiumis toimunud turniiril jõudsid
auhinnalistele kohtadele oma vanuseklassis
Rasmus Sudi, Martin Raudkepp, Bretely
Jäätma ja Rasmus Allikvee.
Kokku osales Vaida koolist 12 õpilast.
Nutispordi vabariiklikku finaali on Vaida koolist kutsutud võistlema viis õpilast. Nutisport on erinevate matemaatiliste ülesannete täitmine arvutipõhiselt.
Pranglimises pääses Harjumaa finaali Vaida koolist 9 õpilast. Õpilased Martin Raudkepp ja Leemet Loik saavutasid
finaalis 3. koha.
Vaida põhikooli õpilased on pranglimist harjutanud alates 2005. aastast.
Eve Möls
Vaida põhikooli õppealajuhataja

Kautjala mõisa ruumides.

Eesseisval suvel saab
Kautjala mõisast
seiklusmängu koht
19. sajandi keskel ehitatud ja ammuilma mahajäetud kelpkatusega Kautjala
mõisahoonest saab mängu jaoks kuritegeliku maailma tsenter, mis tuleb
hävitada.
Mõisahoone aastakümneid remontimata
ruumides viiakse sel suvel läbi seiklusmängu, kus korraldajad on võtnud eesmärgiks
luua inimestele võimalikult ehe kuritegelik
maailm.
Mängijatest saavad spioonid, kellele tuleb teel erioperatsioonile ootamatu
kõne CIA eriagendilt, kes palub abi ühe
Poola maffiabossi kinnipidamisel. Järgnev sündmustik leiabki aset juba Kautjala mõisaruumides, kus asub kohver
väärtusliku informatsiooniga. Selle leidmiseks tuleb kahe tunni jooksul lahendada mõistatusi, olla tähelepanelik vih-

jete suhtes, lugeda elemente ja kasutada
loogikat.
Mängu üks korraldajaid Taivo Liiva
kõneleb, et tegu on mänguga „real-life
room escape“, mis eesti keeles tähendab
„reaalses elus toast põgenemine“. Žanr on
saanud alguse videomängust, kus mängur
peab toas asjad üles otsima ja neid kasutama, et täita missioon ja lõpuks vabadusse
pääseda.
„Plaanid edaspidiseks on hästi suured,“
kõneleb mängu üks korraldajaid Taivo Liiva. Liiva avaldab, et plaanis on luua kolmeosaline lugu, millest esimene on Poola
maffiabossi kinninabimine, teised kaks
jätkulugu aga tegelevad juba teiste küsimustega.
Signe Heiberg
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Karla küla sõbrad vahetavad - Andre Himuškin (vasakul) on andnud teatepulga üle Kristo Värvale, keda asub jälitama Rannahunt/
Foto: Anneli Kardin
Peetri VK liige Marko Sõna (paremal).

Rannahunt/Peetri VK liigub
kolmanda järjestikuse võidu suunas
Kui Rae valla mängude lõpuni on jäänud
kaks ala, hakkavad terad sõkaldest eralduma. Suure tõenäosusega pälvib kolmanda
järjestikuse üldvõidu Rannahunt/Peetri VK, kes juhib Karla küla sõprade ees
rohkem kui 36 punktiga. Praegune tabel
ei pruugi peegeldada tegelikku seisu, sest
kokkuvõttes võetakse maha kahe kehvema
ala punktid, kuid Rannahunt/Peetri VK
edu peaks olema siiski turvaline.
„Meie trumbiks võib pidada võistkonnaliikmete mitmekülgsust ja oskust igaks alaks
tugev seltskond välja panna,“ lausus Rannahunt/Peetri VK liige Kaarel Kais. „Kuigi vibulaskmine võib tuua üllatustulemusi, usun
siiski, et jääme esikohale püsima. Mälumängus oleme tavaliselt eesotsas olnud.“
Virtuaalselt, kui maha võtta kaks kehvemat tulemust, hoiab teist kohta Rae Kossu
Pere. Positsioonidel teisest kuuendani on
vahed väikesed ja ilmselt mängitakse lõppkohad välja viimasel päeval.

Üllatus: Kalbach jäi võiduta

Aprill oli Rae valla mängudele teguderohke
– mõõtu võeti kolmel alal. Kuu alguses toi-
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munud ja esimest korda Rae valla mängude kavas olnud orienteerumises sai esikoha
Rae veteranid, kellele järgnesid viimaste
startide toel Rae Kossu Pere ja Rannahunt/
Peetri VK. Individuaalselt oli meestest
parim Heiti Hallikma (Rae veteranid) ja
naistest Maris Terno (Digit Reklaam).
„Läksime võidumõtetega rajale, sest
võistkonnas olid kõik kogenud orienteerujad,“ lausus Rae veteranide esindaja Margus Esnar. „Paljud meist on seotud Rae
Rahvaspordi Orienteerumisklubiga. Kuna
rada oli tehtud jõukohaseks kõikidele osalejatele, ei pidanud väga pingsalt kaarti lugema ja regulaarsetele orienteerujatele oli
see pigem jooksuvõistlus. Üldarvestuses
meil suuri ambitsioone pole. Kui esikümnesse püsima jääme, on hästi.“
Kuulijännis, kus iga võistleja pidi kümnes erinevas stiilis kuuli jännima, sündis aga
suurüllatus, kui Eesti paremikku kuuluv Raido Kalbach (Karla küla sõbrad) pidi tunnistama „lihtsureliku“ Peeter Puki (Digit Reklaam) paremust. Tulemused vastavalt 125.68
ja 120.35. Naistest tegi parima tulemuse Tallinna Vangla esindaja Diana Põri (88.93).

Võistkondlikult moodustasid esikolmiku
Rannahunt/Peetri VK (581.93 m), Karla küla
sõbrad (578.2) ja Rae Kossu Pere (545.15).

Jüri õpilased
jätkuvalt kiireimad

Kuulijänniga samal päeval toimunud teatejooksu võitis neljandat aastat järjest Jüri
gümnaasium Lagedi SK ja Rae Kossu Pere
ees. „Meil oli ühtlane koosseis, kõik võistkonnaliikmed teevad regulaarselt trenni.
Suur eelis oli kindlasti ka see, et mõni
päev enne toimusid koolis klassidevahelised võistlused teatejooksus, kus sai teatevahetust lihvida,“ märkis Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja Kristo
Remmelgas.
Rae valla mängude kaks viimast ala toimuvad mais. 13. kuupäeval ragistatakse
Rae kultuurikeskuses ajusid mälumängus,
nädal hiljem lastakse Suuresta Golfi territooriumil vibu ja seal toimub ka pidulik
hooaja lõpetamine. Saab proovida golfimängu, nautida saunamõnusid ja diskol
jalga keerutada.
Andres Kalvik
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Sven Sommer
ABB Spordiklubi juhataja
Eelmisel hooajal läks ABB-l paremini –
olime kokkuvõttes neljandad ja firmade
arvestuses esimesed. Tänavu nii hästi
pole läinud, kuid olgu öeldud, et Rae valla mängude keskmine tase on märgatavalt tõusnud ja osavõtjaidki on rohkem.
Kuigi võiks eeldada, et ABB-sugusel
ettevõttel, kus töötab ligi 1300 inimest,
on võistkonda kergem kokku saada, see
tegelikkuses nii ei ole. Väiksemad seltskonnad on märksa mobiilsemad ja neil
on kindlasti ka küünarnukitunne tugevam. Ilmselt on väiksema valiku juures
ka raskem alt ära hüpata. Rae valla
mängudel oleme kasutanud ainult oma
töötajate abi. Tulemust me taga ei aja.
Kuigi, jah, edukuse vastu pole meil samas midagi.
Tarmo Koreinik
Peetri Sport
Oleme Rae valla mängude hooajaga
väga rahul – viies koht on meie ootusi
ületanud. Edu on toonud eelkõige hea
häälestatus ja positiivne hoiak, natukene on olnud ka õnne. Kõige paremini on
meil välja tulnud alad, kus on vaja tugevat närvi nagu keegel, darts ja pokker.
Oleme Rae valla mängude alasid
enne võistlust võimaluste piires ka üheskoos harjutanud. Võistkondade liikmed
on valdavalt olnud Peetri aleviku elanikud, oma ala tippe pole „sisse ostnud“.
Peetri Sport ongi ellu kutsutud selleks, et
pakkuda piirkonna elanikele võimalust
liikumisharrastusega vaba aega veeta.
Liikmete hulgas on nii lapsi, naisi kui ka
mehi.

TULEMUSED
Üldarvestus: 1. Rannahunt/Peetri
VK 445,8 punkti, 2. Karla küla sõbrad 409,6, 3. Rae Kossu Pere 408,4, 4.
Tallinna Vangla 403,6, 5. Peetri Sport
403,0, 6. Lagedi SK 399,8, 7. Peetri Lasteaed/Põhikool 384,2, 8. Rae veteranid
335,2, 9. Digit Reklaam 324,8, 10. Tiim
Vaida 323,0.
Külad: 1. Lagedi SK 399,8, 2. Tiim Vaida
323, 3. Järveküla 314,6.
Ettevõtted: 1. Tallinna Vangla 403,6, 2.
Peetri Lasteaed/Põhikool 384,2, 3. Digit Reklaam 324,8.

Taasiseseisvumispäeval
toimub esimene Peetri Jooks

Aprilli lõpus algas osalejate registreerimine
Peetri alevikus toimuvale Peetri Jooksule.
Rae valla elanikele kehtib esimeses voorus
10,0 km distantsile registreerimisel soodushind, märkides elukohaks Rae vald. Rae
valla 150. aastapäeva puhul esmakordselt
korraldatava jooksuürituse eesmärk on
kujuneda Tallinna lähiümbruse suurimaks
jooksupeoks, mis pakub parimaid emotsioone nii jooksjatele kui ka publikule.
Avastart jooksupeole antakse laupäeval,
20. augustil 4,7 km Apollo Kino heategevusjooksule ja 10,0 km jooksule/kepikõnnile. Peetri Jooksul leiavad sobiva distantsi
nii tipp- kui ka harrastussportlased, nii
joostes kui ka kõndides liikuda armastajad
igas vanuses. Peetri Jooksu korraldab SK
Jooksupartner.
„11 erineva meeleolupunkti kaudu soovime pakkuda jooksjatele ja pealtvaatajatele erilise elamuse. Jooksurada on lauge ja kiire ning
igati sobilik kõigile rekordite jooksmiseks.

Peetri Jooks on oma ajastatuse ja rajaprofiili
poolest ideaalne võimalus testida enda vormi
ja teha kiire kontrolljooks enne SEB Tallinna
Maratoni,“ ütles Peetri Jooksu peakorraldaja
Margus Merivälja.
Peetri Jooksu juhatavad sisse MTÜ
UP Sport eestvedamisel korraldatud VII
Peetri Lastejooksud 1–7 aastastele lastele.
8–15aastastele toimub esimest korda Peetri Noortejooks.
„Rae valla Peetri piirkond on saamas
iga aastaga üha populaarsemaks ürituste toimumise kohaks ning ma loodan, et
uus tervislikku elulaadi toetav spordiüritus võetakse meie inimeste poolt kenasti
vastu,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.
Lisainfot jooksu kohta leiab veebilehelt www.peetrijooks.ee.
Peetri Jooksu toimumist toetavad Rae
Vald, Retlar, Hekotek, Apollo Kino, LHV,
Ferroline Group, Ramirent, Tradehouse,
Spintek ja Jooksupartner.

Rae valda tuli Eesti
meistrivõistluste medal
Jüripäeval toimusid Elvas Eesti meistrivõistlused murdmaajooksudes, kus lisaks
täiskasvanutele jagati medalid ka noorte
vanuseklassides. Rae valda tõi hõbemedali
Rae spordikooli õpilane ja klubi UP Sport
esindanud 13aastane Kristian Otlot, kes
läbis poiste B-vanuseklassis 2000 m ajaga
6.46. Kristianit lahutas esimesest kohast
vaid 6 sekundit. Eelmisel aastal, kui C-vanuseklassi võistlust Eesti meistrivõistlustel
ei olnudki ning tal tuli aasta nooremana võistelda B-vanuseklassis, oli ta neljas.
Suurepärase üllatuse valmistas ka 12aas-

tane Marta Kostusev, kes oma elu esimesel
suurvõistlusel tuli tüdrukute C-vanuseklassis 1000 m jooksus kuuendale kohale.
Kokku osales Rae vallast kuueliikmeline
UP Spordiklubi noorte tiim, kelle liikmed
õpivad Rae spordikoolis. Gregor Epner sai
poiste C-vanuseklassi 1000 m jooksus 14.
koha, tüdrukute C-klassi 1000 m jooksus
Karmeelia Saareots 19., Liisi Loorand 22.
ja Lisbeth Elina Tõnts 27. koha.
Urmas Põldre
Rae spordikooli kergejõustikutreener
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamisest
Suuresta küla Lingumäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 611.
• Planeeritav ala asub Suuresta külas Golfi
tee vahetus läheduses. Juurdepääs kinnistule on kavandatud avalikult kasutatavalt
Golfi teelt ning läbi Väike-Põlluotsa kinnistu (katastritunnus 65303:003:0292).
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu kaheks, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Seli küla Sellijärve kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr 612.
• Planeeritav ala asub Rae valla keskosas
Seli külas. 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.
Jüri alevik Suve tn 7a kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega nr
613. Planeeritav ala asub Jüri aleviku
südames Suve põigu ja Suve tänava
ääres, olemasolevas elamupiirkonnas.
Olemasolev juurdepääs kinnistule
toimub Suve tänavalt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,2 ha.
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• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta tootmismaa sihtotstarbega
Suve 7a kinnistu (registriosa number
4263150, katastritunnus 65301:001:3952)
senine maakasutuse sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus,
lahendada juurdepääs, tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeritava ala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.
Aruvalla küla Rebasemäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.04.2016 korraldusega nr 660.
• Planeeritav ala asub Rae valla lõunaosa
äärealal Aruvalla külas, hõredalt asustatud alal. Rae valla üldplaneeringu järgi
paikneb planeeritav kinnistu rohevõrgustikus, hajaasustatud elamumaal.
• Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja
üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu õueala ulatuses ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada
elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi
on planeeringuala elamumaa hajaasustuses. Planeeringuala paikneb rohevõrgustikus, mistõttu peab 90% maakasutuse
juhtotstarbest säilima. Rohevõrgustikus
on minimaalne katastriüksuse suurus
2,0 ha. Erand on väljamõõdistatav elamumaa sihtotstarbeline kinnistu õueala
ulatuses, mille minimaalne suurus on 0,2
ha ja maksimaalne suurus 1,0 ha. Planeeritaval kinnistul moodustatakse 0,72 ha
suurune õueala.
Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustusest:
Rae küla Loopera tee II etapi detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Val-

lavolikogu 21.12.2004 otsusega nr 328 ja
Rae Vallavalitsuse 15.02.2005 korraldusega nr 180 väljastatud lähtetingimused
ning Rae Vallavalitsuse 02.10.2007 korraldusega nr 1512 vastu võetud. Pärast
seda on planeeringu menetlus pikaks
ajaks seisma jäänud. Nüüd on huvitatud
isikutel soov detailplaneeringu menetlus
lõpuni viia. Planeeritav ala asub Rae külas Loopera tee olemasolevate elamute
ja Pirita-Ülemiste kanali vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Loopera teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 6,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Loopera tee kinnistute jagamine elamumaa ning üldmaa kruntideks, määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus
ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on
ette nähtud elamumaa ja haljasala maa
juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus toimub 19. mai kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
16.05.2016–29.05.2016 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr 82, muudetud Rae Vallavolikogu 21.12.2006 otsusega
nr 197. Rae Vallavalitsus on 16.09.2014
korraldusega nr 1211 kinnitanud detailplaneeringu lähteseisukohad ning detailplaneeringu vastu võtnud 12.04.2016 korraldusega nr 570. Planeeritav ala asub Aaviku
külas. Juurdepääs planeeritavale alale on
Tallinn-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, teh-
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novõrkudega varustamine ja haljastus
ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on
ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa ja
perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.05.2016–29.05.2016 Rae Vallavalitsuse aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
29.05.2016.
Vaskjala küla Kurekaela tee 1 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.01.2015 korraldusega nr 67
ning vastu võetud 26.04.2016 korraldusega nr 661.. Planeeritav ala asub Vaskjala
külas Näkinurga- ja Kurekaela tee nurgal.
Juurdepääs kinnistule toimub Näkinurga
ja Kurekaela teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,36 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada Kurekaela tee 1 kinnistu
(registriosa 12779002; katastritunnus
65301:007:0564) kaheks elamumaa
sihtotstarbeliseks kinnistuks, määrata
kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga.
• Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 16.05.2016–29.05.2016 Rae
Vallavalitsuse aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt 29.05.2016.
Limu küla Nurme ja Nurmenuku kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.01.2015 korraldusega nr 67
ning vastu võetud 26.04.2016 korraldusega nr x. Planeeritav ala asub Limu külas Veskitaguse tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt
Veskitaguse teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 44,1 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kahest maatulundusmaa kinnistust välja kolm elamumaa sihtotstarbega kinnistut, säilitades ülejäänud kinnistute osas maatulundusmaa sihtotstarve,
määrata hoonestustingimused, ehitusõigus, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas

Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega
nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringuga, kus ala paikneb rohevõrgustikus
ning kus alale on ette nähtud hajaasustuses
paiknev elamumaa juhtotstarve ning olemasoleva maa sihtotstarbe säilimine. Lähtudes rohevõrgustiku ning hajaasustusala
põhimõtetest on alale vähesel määral elamute ehitus lubatud. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud
üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse
hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel kolme uue elamumaa krundi planeerimisel säilib valdavalt kinnistu senine
juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
• Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.05.2016–29.05.2016 Rae Vallavalitsuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
29.05.2016.
Jüri aleviku Aruküla tee 5 ja 7 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 22.09.2015 korraldusega nr
1349 ning vastu võetud 26.04.2016 korraldusega nr nr 683. Planeeritav ala asub
Jüri aleviku riigimaantee Jüri-Vaida ja
Aruküla tee ristmikul, väljakujunenud
asustusstruktuuriga alal. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt
Aruküla teelt. Planeeringuala suurus 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.
• Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16.05.2016–29.05.2016 Rae Vallavalitsuse aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt 29.05.2016.
Järgmise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Peetri aleviku Küti tee 41 kinnistu ja lähiala detailplaneering

• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.04.2007 korraldusega nr 632 ja
vastu võetud Rae Vallavalitsuse 26.01.2016
korraldusega nr 117. Planeeritav ala asub
Rae vallas Peetri aleviku lõunapoolses osas
Järveküla-Jüri riigimaantee T-11330 (Vana-Tartu maantee) ja Küti tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on 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.
• Avaliku väljapaneku ajal laekusid ühelt
korteriühistult küsimused, tähelepanekud
ja märkused planeeringu lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
17.05.2016 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu kehtestamisest:
Veneküla Veldisauna kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 26.04.2016 korraldusega
nr 657. Planeeritav ala asub Venekülas
Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs planeeritavale tootmis- ja ärimaa kinnistule on kavandatud Varivere teelt ning
elamu- ja maatulundusmaale avalikult
kasutatavalt Tallinna ringteelt ning
eravalduses olevalt Puukooli kinnistult.
Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 1,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta olemasolevat maakasutuse
sihtotstarvet, moodustada üks maatulundusmaa, üks elamumaa, üks tootmis- ja
ärimaa ning kaks transpordimaa sihtotstarbega kinnistut, 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.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.
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vallavalitsus

Aaviku külla plaanitakse
50 meetri kõrgust suusamäge
Plaanide järgi valmib kolme nõlvaga mäe
esimene etapp 5–7 aasta pärast..
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on
mägi projekteeritud Aaviku küla Ringi
kinnistu põhjapoolsesse ossa ligi 9,0 ha
suurusele alale, kus üldplaneering näeb
ette kinnistule ühiskondliku otstarbega
maakasutust. Suusamäele on projekteeritud põhinõlv, algajate nõlv, lumepark, viis
lisarada ning statsionaarsed mäetõstukid
ida- ja läänepoolsele nõlvale.
„Esimese hooga kõlab Rae valla mäesuusakeskus uskumatuna, kuna Rae valla
maa on enamasti sile. Kuid mäesuusakeskuse ehitamise ideed toitis nii-öelda positiivne kogemus Jüri terviseradade ehitamisest, kus kasutati ära suurtes mahtudes
ehitamisest tekkinud pinnast. Nüüd on
meil vallas olemas väga head terviserajad,
mis leiavad laialdast kasutust nii meie kui
ka naaberomavalitsuste elanike poolt,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.
„Tänasel päeval, mil ehitustegevus
on väga aktiivne ja pinnast tekib suurtes
kogustes, on mõistlik seda taaskasutada.
Ehitatav mägi soodustab omakorda valla
arengut ning mitmekesistab vaba aja veetmise võimalusi,“ sõnas Võrklaev.
Abivallavanem Priit Põldmäe lisas,
et sarnane mägi on pinnase ladustamisega Ventspilsi juba rajatud. Õigemini on
valmis mäest esimene etapp, mis on täna
aktiivses kasutuses.
„Oleme käinud Ventspilsi mäesuusakeskust vaatamas. Seal tekkiski mõte hakata sarnase mäe tarvis pinnast koguma.
Kuna ringraja rajamine Ringi kinnistule
oli Pärnusse rajatud ringraja tõttu seisma
jäänud, siis nägime mäe rajamise võimalust just selles piirkonnas Aaviku külas,“
kõneles Põldmäe, kes lisas, et asukoha valikut toetas veel nii krundi kuju kui ka mäe
paiknemine ilmakaarte suhtes.

Võimaldab rajada veesilma

Mäe põhinõlv on planeeritud Põldmäe
sõnul põhjasuunale, mis tagab lume pikemaajalise püsimise. „Lisaks on Ringi kinnistul Põldmäe sõnul toimiv kuivendussüsteem, mis võimaldab rajada ka veesilma
vajaliku kunstlume loomiseks. Veekogu an-
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Foto: Kadri Randoja

Pinnasest ehitatud mägi Ventspilsis. Sarnaselt hakkab välja nägema Rae valda planeeritav ca 50 meetrit kõrge suusamägi.
nab keskusele veel täiendavaid võimalusi,“
kõneles abivallavanem.
Mäesuusakeskus on planeeritud ligi 95
700 m2 alale ja selleks on vaja pinnast kogumahus u 1 684 000 m3. Alale on kõigist
külgedest piiratud olemasolevate maatulundusmaa sihtotstarbeliste kinnistutega.
Kinnistust 80% moodustab ühiskondlike
ehitiste maa ning 20% ärimaa sihtotstarbe. Juurdepääs alale toimub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa teelt ja kaugus maanteest on u 500 m.
Vallavanem on rahul, et mägi vaikselt
kerkib ja loodab, et kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saadavast pinnasest võiks I
etapp olla kasutusvalmis 5–7 aasta jooksul
ja kogu mägi 15–20 aasta pärast.

et suusatajal oleks võimalik peale laskumist jõuda hõlpsasti tagasi mäetõstukini.
Mäe kirdeossa on lisaradade asemele võimalik rajada ka snowtube’i park.
Mäe suhteline kõrgus saab olema
49 meetrit ja nõlvad on projekteeritud
nõlvusega 19,5…60%.
Kui mäe valmimist nähakse ette kolmes etapis, siis I etapis ehitatakse valmis
lumepark, põhinõlv ja algajate nõlv koos
idapoolse nõlva mäetõstukiga. II etapis
on ette näha mäe pikendamist lõuna poole, nii et oleks võimalik kasutusele võtta
lisarada 1. III etapis on ette nähtud mäe
laiendamine lääne poole, et oleks tagatud
suusamäe lõplik projekteeritud kuju.
RS

Mägi valmib kolmes etapis

Eesmärk on ehitada mägi nii, et selle erinevaid osasid oleks võimalik enne lõplikku valmimist iseseisvalt kasutusele võtta.
Ehitamine on jaotatud kolme etappi.
Suusamäele on projekteeritud põhinõlv, algajate nõlv, lumepark, viis lisarada
ning statsionaarsed mäetõstukid ida- ja
läänepoolsele nõlvale. Suusarajad algavad
kõik mäe tipust, välja arvatud algajate
nõlv, mis on projekteeritud poole nõlva
ulatuses ning sinna saab paigaldada eraldiseisvalt teisaldatava mäetõstuki. Radade
asukohtade planeerimisel on arvestatud,

Suusamäe
detailplaneeringu
avalik väljapanek
Detailplaneering on tänaseks valminud ja vallavalitsuses vastu võetud.
Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 16.05–29.05.2016 Rae Vallavalitsus aadressil Aruküla tee 9, Jüri
alevik. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
29.05.2016.
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Müüa 3toaline läbi kahe
korruse korter (83,9m2)
Peetri alevikus Vahtra teel.
Info: kv.ee/2728118 või 5255008

www.unitehitus.ee
Ehitusfirma teostab
kvaliteetselt kõik remondi ja
ehitustööd (vundamendid,
seinad, katused, terassid).
info@unitehitus.ee
Tel 513 8575

31.03.2016 toimus EKRE Rae osakonna asutamiskoosolek. Paul
Puustumaa tutvustas erakonna tegevust ja osakondade rolli selles. Viidi
läbi avalik hääletamine EKRE Rae
osakonna asutamiseks. Toimusid ka
esimehe ja aseesimehe valimised.
EKRE Rae osakonna esimeheks valiti Elmo Jürgenson ja aseesimeheks
Tarmo Vahtras. Henn Põlluaas rääkis
ka riigikogu tegevusest ja migratsiooni probleemidest.
EKRE Rae osakonna liige
Janek Sild

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

Asfalteerimine

Haljastus ja
Bobcat rent

Kivitööd

Traktori rent

Kindel partner teedeehituses!
mai 2016 • Rae Sõnumid
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Maikuu
pakkumised!
JUUSTE KERATIINIRAVI
JUUSTE VÄRVIMINE + LÕIKUS
MATRIX VÄRVIGA
PAYOT TUNDLIKU
NÄONAHA HOOLDUS
SOLAARIUMI SOODUSKAART
40 MIN.

15
35
35
25
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AUTOKESKUS SINU LÄHEDAL
Ootame sind Inchcape Motors Estonia esindusse Läike teel!
-

Oleme Jaguari, Land Roveri ja Mazda ametlik esindaja Eestis.
Pakume Volvo sõiduautodele garantiijärgset remonti ja hooldust.
Teisel korrusel suur valik kontrollitud kasutatud autosid.
Kõikide automarkide omanikud on teretulnud vahetama rehve ja pesema autot!

IGAL TÖÖPÄEVAL

SÕIDAB TASUTA
KLIENDIBUSS

TALLINNA KESKLINNA JA TAGASI.

BRONEERI
HOOLDUS TELEFONIL
663 0633 VÕI
WWW.INCHCAPE.EE
Inchcape Motors Estonia OÜ Läike tee 38, Peetri, Rae vald 75312, Harjumaa Infotelefon: 6 630 600 info@inchcape.ee www.inchcape.ee

Rae Sõnumid • mai 2016
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ESIMENE KUU ON TAUSTA
DOKUMENDID KULLERIGA
TASUTA RAAMATUPIDAMISTUGI

45

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld, freeskohale ja kui vaja, paneme paika.
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!

Vääna Puukool OÜ
pakub üle
100 sordi
Eestis kasvatatud
hea hinnaga
elupuu,
okaspuu
ja lehtpõõsa.
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.
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TAIMAUT
LASTELAAGRID
SUVI 2016
SPORDI- JA UJUMISE
LASTELAAGER KLOOGARANNA
NOORTELAAGRIS
17.06.2016 -22.06.2016

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Angela Virak
OST

VABAAJA- JA PUHKELAAGER
KARKSI-NUIAS
11.07.2016 – 17.07.2016
SEIKLUSLIK PUHKE- JA VABAAJA
LASTELAAGER PÄRNUMAAL
31.07.2016 – 06.08.2016

Margus Suumann

56 640 991
66 84 700

PUHKE-, SPORDI- JA
KERGEJÕUSTIKULAAGER
KARKSI-NUIAS
27.06.2016 – 03.07.2016

50 10 302
66 84 700

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

INFO JA REGISTREERUMINE:
www.taimaut.ee
Tel. 52 04 057
info@taimaut.ee

VÄLJAKU TN 5, KORTERELAMU

Plekkdetailide tootmisega tegelev
ettevõte otsib oma meeskonda:

MÖBLEERITUD NÄIDISKORTER
koos mööbli, köögi ja tehnikaga on valmis!
Helista ja tule vaatama!
Risto Saaremets
+372 5100 212

ku5.ee
www.valja

PARTNERLUSES:

www.hansaviimistlus.ee
Rae Sõnumid • mai 2016

- plekkseppa
- tootmistöölist
- lukksepp-keevitajat
- laohoidjat-komplekteerijat
- abitöölist
Võimalik ka väljaõpe kohapeal
Täiendavad küsimused ja kandideerimissoov
saata aadressile: tinfor@tinfor.ee
Tinfor AS
www.tinfor.ee
Karja tee 5, 75301 Assaku
Harjumaa

reklaam 31
Sinu usaldusväärne
kinnisvarapartner

info@aialahendused.ee
tel. 56236365

www.aialahendused.ee

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS

Elmar Liitmaa

Tallinna ja Harjumaa
eluruumide osakonna juht

puitaiad, võrkaiad, metallaiad, väravad, väravatarvikud

VÄRAVA AUTOMAATIKA

projektijuht, maakler

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

501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE

aiamajad, kuurid, kasvuhooned, terrassid, terrassi katused

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

JÜRI PUHASTUS OÜ
Pakume järgnevaid teenuseid
Muruniitmine ja trimmerdamine
Kojameheteenus
www.juripuhastus.ee
info@juripuhastus.ee
55589982

Arsti vastuvõtt E,K,N
Info 5348 9134
600 5074
www.vaidahambaravi.ee
Tegevusluba: L04038

2015 MUDELID - 20% SOODSAMALT
MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

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

LASTERATASTEL ÜLEKAALUKALT PARIMAD HINNAD TALLINNAS!
Vaata www.author.ee

Soodustused kehtivad mai lõpuni!
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

Tuleviku tee 10, Peetri küla, Rae vald
E-R 9:00 – 18:00 L 10:00 – 13:00

-10%

soodsamalt"
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RULLUISKUDE KOOREKIHT
SPORTLANDIS!

Vo2 90 BOA M / W

265,95
279,95

PALJU HÄID PAKKUMISI!
Lähim Sportlandi kauplus Ülemiste keskuses!

Raider
er / mARLEE

75,95
79,95

f.i.t. / alexis pro 84
EXO 6.0 m /w

109,95

169,95
199,95

129, 95

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 • mai 2016

Tel. + 372 665 3080

www.oscarrehvid.ee
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NÄGEMISKONTROLL ja
PRILLIMÜÜK
RAE VALLAS!
Kutsume vallarahvast oma silmi
kontrollima ja prille ostma!
Ootame Teid
23.03.2016 alates kella 10.00
Rae Kultuurikeskuses aadressil
JÜRI Aruküla tee 9
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 38 52 603 või 56 98 1972
Silmakontroll
maksab 10 eurot ja
prillitellijale tasuta!

KASUTA VÕIMALUST!

SAADAVAL VIIMANE KORTER UUES RIDAELAMUS JÜRI KESKUSES.HEA
PLANEERING, 4TUBA, SAUN, PANIPAIK, TERRASS JA OMA AED.

TULE TUTVUMA!

INFO TELEFONIL +372 50 577 58,
info@rkv.ee või kodulehel www.rkv.ee
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kuulutused
REAKUULUTUSED MAINUMBER
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 eurost. 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
Naturaalsest toorainest kondiitritooted –
tordid, koogid. Tel: 5190 7174. kondiiter.
marge@gmail.com
Võtan suvekuudeks hooldada teie aia. Rohin, kastan, lõikan põõsaid ja roose ning
teen muid hooldustöid. Tel: 5621 5119 või
e-post: tiiu969@hot.ee
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 küttepuud lepp, kask. Informatsiooni saamiseks helistage telefonile
+372 520 3892.
Liiv, muld, killustik, freesasfalt, kruus +
transport. Tel: 539 53788
Kui Lagedi kandis on kellelgi arvutiga probleeme, siis abi ei ole kaugel – helistage tel 516
3652 või kirjutage: aaremont@mail.ee
Müüa kuivi lõhutud küttepuid. Tasuta transport Tallinnas ja Harjumaal. Täpsed kogused, tähtajad lühikesed. Tel: 5648 4838,
e-post: lehtpuukyte@gmail.com

Müüa toored küttepuud: lepp 32 €/ruum,
kask 37 €/ruum. Alates 10 rm transport tasuta. Tel: 506 2645
Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega –
lepp 33 €/rm, sanglepp 35 €/rm, kask 39 €/
rm, tel: 509 9598
Loomasõnnik 7 t 150 €, 15 t 220 €. Muld, killustik, liiv. Tel: 5697 1079, taluaed@hot.ee

Müüa Jüris garaaž Rebase tänaval. Tel: 551
7048
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

Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Muud pisiremonditööd
majas ja aias, kodumeistri teenused. Tel:
5139 437, e-post: igor@infinitas.ee
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 5-20 cm, kaseklots 5-20 cm, lepp
30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett
10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist
on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee,
www.unitedexpo.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
Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku
toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.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

www.cerbos.ee
Tel: 501 5340

KÕIGE TERVISLIKUM
E-POOD

TEE TERVISLIKUD OSTUD

Klientidele allahindlus alati 7%
+ palju soodustooteid
VAATA JA OSTA:

tervis24.com

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
APRILLIKUU
05 aprill Abistati kiirabi Vaskjala külas
07 aprill Kustutati kulupõleng Vaidasoo külas
08 aprill Likvideeriti avarii tagajärjed Peetris,
Aruheina teel
10 aprill Kustutati kulupõleng Järvekülas,
Jüri teel
11 aprill Kustutati kulupõleng Vaidasoo külas
Kustutati põleng Olerexi tanklas
14 aprill Kustutati järelvalveta lõke Golfi teel
16 aprill Kustutati kulupõleng Jüri alevikus
17 aprill Põles talumaja Rookülas
23 aprill Likvideeriti avarii tagajärjed
Õlleköögi teel, Kurnas
24 aprill Põles auto ja haagis Aaviku külas
27 aprill Likvideeriti tulekahi Soodevahe külas
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kuulutused 35
Aprillis
registreeritud
sünnid

MAIKUU SÜNNIPÄEVAD
ELLEN ÕIEMETS 94

IRMA MAIER 80

LINDA LEHIS 93

MAIMU SULLAKATKO 80

BENITA ALLIKSOO 91

VALTER KAITSA 80

ZINAIDA GAVRILOVA 91

ÕIE SAKSNIIT 80

VASSILI SMIRNOV 90

ANNELI MÄNNIK 75

SULEV UTNO 88

MARJE KAASIK 75

LEMBIT RAUAMÄE 87

VALDEK VENTSEL 75

KALJU TALVING 87

ENN VIRUPALU 75

ESTER RÄITNA 86

MILVI LEPAMAA 75

JELENA MAGUS 86

JUTA SILLAPERV 75

HELLERIISE OTENURM 85

LEONID SAKOVITŠ 75

HELMA ALLMÄE 85

MAI IHER 70

LEHTE TOMINGAS 85

MAIE URM 70

ANTONINA MARKINA 84

RUFINA MASLOVA 70

KENNETH HIIR

SALME VEINLA 84

MATI RAND 70

NORA PARVE

HETEL ÕLLE 84

IIRA PIIK 70

MIRTEL JOHANNA VIIBUR

ADA PERN 83

LILIJA LEŠKINA 70

ASTA-MAIMU PÄRNASTE 82

LEA KOORT 70

VALDE TAMLAK 82

ANTS VAIK 70

REIN TIISEL 82

ÜLLE AINSAM 70

EHA JUNOLAINEN 82

PENTTI JUHANI SOININEN 70

LAINE PIIR 81

NIKOLAI GRIGORJEV 70

MEELI KIHO 81

AGU LAIUS 65

VAIKE KUMARI 81

TOIVO VENDONEN 65

ALJA KATKOVA 81

JÜRI KALDA 65

ARON ALLIK
ERIK ÕUN
KERON HARRY URI
MARTEN MURO
MARKUS BENJAMIN RANDRÜT
REMI VALK
OSKAR SANDER
JAAGUP SEPP
REVO MÄGI

NORA TAMMARU
SOFIA GONCHEV
SCARLETT ELENA NAPP
EMILIA JULLINEN
REBEKA VEERSALU
ELLI BRIT TAMSALU

Assaku Lasteaed
avaldab sügavat kaastunnet
Helve Heinamägile
kalli

õe
kaotuse puhul.

Saab igaüks meist kingituseks aja,
Ta kestust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja –
Ta märguandel lõpetama pead …

MATI PRITS
Endist külavanemat ja tegusat
kogukonna liiget mälestavad
Seli küla elanikud.
Südamlik kaastunne
omastele.

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
sonumid@rae.ee, tel 5303 7646
Ekspress Meedia AS

Aprillis lahkunud
VLADIMIR ŠAHHOV
MATI PRITS
HEIKI HEINPÕLD
ALEKSANDR KAZIN
SIMMO NESTOR
OLGA MOLODOVA
LY SUZON

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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 Salapärased juhtumid
Rae mõisa lähedalt

Mul endal oli siuke ekstreemsus ka korra.
Et õhtul sai nagu magama jäädud ja siis, noh,
telekas välja, pikali, Une-Mati ei olnud veel
tulnud liivakotiga, silm hakkas vaikselt kinni
vajuma ja siis hakkas niimoodi…
Kestis võib-olla sekundeid, enda
arust oli see väga pikk aeg.

Päris algusest ehk kuidas
sündis Rae vald ja kes seda juhtisid
Aasta 1866 kevad. Ikaldus annab nii mõnegi talu
toidulaual tunda. Tulevane riigimees Jaan Poska elab
oma elu esimest kevadet. Alanud on suur esimene
väljaränne. Uus passikorraldus on talupoegadest
teinud isikutunnistuse omanikud, kaotatud on
ihunuhtlus ja harjutud on juba perekonnanimedega.
Lagedi valla hakkajast taluperemehest Hans
Tomsonist saab oma kodukandi tähtis mees, sest
kihelkonnakohtu härra juuresolekul
hääletatakse ta valla peatalitaja
ametikohale.

Kuidas minust
kolhoositööline sai

Meenutada seda aega me palju
ei taha. Kui, siis mustades värvides.
Enda ajaloost tüki väljarebimine
oleks vandalism ja ohjeldamata
mustamine on valetamine.

150. aastapäevaks
välja antud Rae Sõnumite
erinumbrist leiab
palju värvikaid killukesi
siinsest eluolust.
Erinumber jõuab
postkastidesse 12.–13.mail

