VEEBRUARINUMBRIS:
• Kuidas saada eramule
kasutusluba
• Rae küla elab muutuste ootel
• Otsitakse malevlastele
tööandjaid
• 150aastane Rae vald võib olla
veel vanem
• Liitumisläbirääkimisi
naabervaldadega pole alustatud

Rae valla ametlik väljaanne
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Foto: Signe Heiberg. Jüri gümnaasiumi õpetajad

Jüri gümnaasiumi meeskoolipere nuputab,
mis imeväe läbi meeskolleege juurde saada.
Loe lk 18.
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vallavalitsus

Rae vald ei ole alustanud
liitumisläbirääkimisi

Koolikoha
taotlusi
saab esitada
vallavalitsusele
alates
15. veebruarist
Käesolevast aastast saab koolikohta
taotleda internetis ning avaldus koolikoha saamiseks jõuab otse vallavalitsusse. Sooviavaldusi koolikoha saamiseks 2016/2017. õppeaastal saab esitada
15. veebruarist 31. märtsini.
„Koolikoha taotlemine toimub tänavu
esmakordselt internetis aadressil http://
piksel.ee/arno/rae/. Pärast koolikoha
määramist tuleb lapsevanemal esitada vajalikud dokumendid otse kooli,“ kõneles
abivallavanem Jens Vendel.
„See on uuendus mis, võimaldab vallavalitsusel jagada koolikohad põhimõttel,
et üheski koolis ei tekiks suurt ülekoormust,“ selgitas Vendel.
Koolikohta saab Vendeli sõnul taotleda
ka paberavaldusel, mida saab saata
vallavalitsusele e-postiga või tuua ise vallamajja. „Kuid kellel on ID-kaart ja arvuti
internetiühendusega, saab proovida mugavamat varianti e-keskkonnas,“ kõneles
Vendel.
Õigel ajal koolikoha taotluse sisse
andnud lapsevanematele antakse kooli
määramise kohta tagasisidet 30. aprilliks. Tagasiside saab taotluse tegija vastusena koolist, kuhu laps on määratud.
Juhul kui avaldus tehakse muul ajal, st
väljaspool 15.02–31.03, antakse tagasisidet pärast komisjoni poolt taotluse
läbivaatamist.
RS

Vabariigi aastapäevaks on lubanud riigihalduse minister Arto Aas toimetada valitsuskabineti lauale haldusreformi raamseaduse
eelnõu, mis sisaldab omavalitsuste liitumiste ajakava, toetusi ning nägemust sellest,
millised omavalitsused peaksid liituma.
Kui valitsus selle heaks kiidab, hakkab haldusreformi menetlema riigikogu.
„Ligi 16 000 elanikuga Rae vallal ei ole
kohustust liituda teiste omavalitsustega,“
rääkis vallavanem Mart Võrklaev, kes
möönab, et Rae vallaga liitumise vastu on
mitteametlikult huvi tuntud. Ühinemiseks
on huvi üles näidanud alla 5000 elanikuga
Raasiku vald, kuid konkreetset ettepanekut
Rae vallavolikogule esitatud ei ole.
„Haldusreformi tulemuseks peavad olema moodustunud vähemalt 5000 elanikuga
vallad, mille haldusvõimekus ja teenuste
kvaliteet oleks konkurentsivõimelisem,
kuid Rae valla elanikkond on enam kui
kolmekordse miinimumsuurusega ning
selle suurusjärgu juures on Rae vald seatud kriteeriumide alusel halduslikus võtmes juba võimekas,“ kõneles Võrklaev.

Rael on kasulik
jätkata iseseisvana

Vallavanema sõnul tuleb võimalike liitumiste puhul arvestada ka kindlasti sellega,
et kui vald peaks kasvama naaberomavalitsuse territooriumi arvel, siis sellega koos
tuleb juurde ka teede ja tänavate hooldamise kulutusi, samuti haridusasutuste
ülalpidamine ning palju muud. „See tähendab investeeringuvõimekuse vähenemist kiiresti arenevates piirkondades,
mida Rae vallas on mitmeid.“
„Ressurss läheks nõrgema poole järeleaitamiseks seniste piirkondade arvel,“
kõneles tänavu juunis kümnendat Peetris
elamise aastat tähistav Aivar Ilves, kes on
Peetri Seltsi juhatuse liige. Ilves leiab, et
mida rohkem tuleb juurde väikse elanikkonnaga hajaasustust, seda kulukamaks
muutuvad omavalitsuse pakutavad teenused, aga tulude pool tõuseb minimaalselt.

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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„Kui üldse liituda, siis oleks mitmes mõttes
loogiline ühineda Kiili vallaga,“ leiab Ilves.
Patika külavanemale Margus Vainule
meeldib omavalitsuste moodustamise juures põhimõte, et alghariduse saamine ja
huviharidus oleks kodule lähedal. Sellest
põhimõttest lähtuvalt elab ta kaasa neile,
kes teevad tööd selle nimel, et säilitada
Pikavare lasteaed-algkool ja et see ka nii
läheks, on oluline, et kaks naaberomavalitsust teevad selle nimel koostööd. Ühiskondlikult aktiivset elu elav Vain mõistab
aga, et teenused koonduvad sinna, kus on
rohkem elanikke ning ega ka Patika küla
rahvas teistmoodi käitu. „Lapsed viiakse
kooli ikkagi Jürisse, kus asub lähim tõmbekeskus ja toimub enamiku inimeste igapäevane liikumine,“ nentis Vain.

Liitumine vähendab
võimekust

„Mis oleks see väärtus Rae vallale, kui toimuks ühinemine,“ küsib Rae valla alevike
ja külavanemate seltsi juht Ardi Mitt, kes
leiab, et Rae vald on üksinda piisavalt tugev.
Mitt loodab, et tugev vald saab tänase elaniku jaoks kiiremini lahendada tema jaoks
olulisi probleeme. Kuid Vaida põhikooli
hoolekogu esimehena näeb ta kooli ühe
arengusuunana, et Vaidast ca 11 kilomeetri kaugusel asuva Pikavere lapsed võiksid
käia põhikooli astmes ka Vaida koolis. Kui
selle mõtte kõige otstarbekam lahendus
oleks Pikavere kandi või kogu Raasiku valla
liitumine Rae vallaga, siis tuleks neid plusse
ja miinuseid erinevate valdade kogukondadega läbi arutada ja hinnata.
Vallavanem Mart Võrklaev leiab, et Rae
iseseisvaks jäämine on põhjendatud ja
aitab palju kiiremini ning paremini valla
arengut tervikuna ühtlustada. „Liitumine
tooks paratamatult kaasa olukorra, kus
meie poolt täna planeeritud tegevuste vahel tuleb karme valikuid teha ja meie kõiki
soove ja plaane realiseerida ei õnnestuks.“
Võrklaev selgitab, et valla võlakoormus
on viimaste aastate investeeringute tõttu
lasteaedadesse ja koolidesse juba maksimumi lähedal. „Ühinemise kaudu langeks
investeerimisvõimekus sisuliselt nulli,
mis tähendab, et Rae valla asulate jaoks
võib tänase maksusüsteemi juures tuua
ühinemine kaasa arengus paigalseisu.“
Tänasel päeval oleme planeerinud ja ellu
viimas mitmeid ettevõtmisi, mis tõstavad
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elukeskkonna väärtust lõunakülades. „Oleme võtnud eesmärgiks viia lõunakülades
kõik koolibussi marsruudid 4−5 aasta jooksul tolmuvaba katte alla. Need on suured ja
kulukad tööd ning kindlasti nõuavad palju
aega ja vahendeid. Kevade alguses alustame
Vaida kooli renoveerimise ja juurdeehituse
I etapiga, kuid lisaks on vajadus lähiaastatel
leida vahendeid ka II etapi ehituseks,“ kõneles Võrklaev ja lisas rõhutatult, et samal
ajal ei tohi unustada kõige kiirema arenguga Peetri ja Järveküla piirkonna investeeringuvajadusi, sest seal kasvab elanikkond
jõudsalt ja sellega koos kasvab nõudlus teenuste järele, mida peame olema suutelised
osutama. Tänavu küll ehitatakse Järvekülla
11 mln eurot maksev kool, aga sellega
investeeringuvajadus ei piirdu. Lisaks näitab

meie rahvastikuprognoos, et lähiaastatel võib
Peetri-Järveküla piirkonnas tekkida vajadus
veel ühe lasteaia ehituse järgi ning sama
küsimus on ka Lagedil, kus laste arv kasvab.

Liitumisel peab arvestama
arengutaseme ühtsust

Võrklaevale teadaoleva info järgi on riigihalduse minister ja ekspertkomisjon asunud seisukohale, et omavalitsuste suurused
peaksid olema eelistatult miinimum 11 000
elanikuga, sest suurema elanikearvuga
omavalitsused on võimekamad kui 5000
inimesega. Kuid kuna Eesti on regionaalselt erineva asustustihedusega ja kohati üsnagi väljakujunenud tõmbekeskustega, siis
11 000 elanikkonnaga omavalitsuse moodustamisel võib uue omavalitsuse territoo-

Raed liitumiskohustus ei puuduta
Rae vallas on olnud väga kiire areng, elanike arv on kahekordistunud. See on pannud vallavõimule ülesande pakkuda inimestele esmaolulisi alus- ja üldhariduse kohti. Valla investeerimisvahendid on suunatud haridusvaldkonda, hoogsalt on
Agu Laius
ehitatud lasteaedasid ja koole.
vallavolikogu esimees
Tänaseks on vald oma investeerimisvõime ammendanud.
Ootused on ja esmaseid lubadusi oleme andnud Lagedi elanikele. Need lubadused
tuleb täita. Küll aga ei ole vallal lähiajal potentsiaali võimalikke liituvaid omavalitsusi samale järjele aidata.
Vaadates asja riigi poolt, on ilmne, et väikevallad ei ole kestlikud. Reform näeb
ette, et omavalitsuses peaks elama vähemalt 5000 inimest. Kiili vald on
selle saavutamises ja jätkamises veendunud. Soovime naabritele edu.
Raasiku elanikud peavad
endas selgusele jõudma,
kuidas edasi olla. Kui
elanike arv jääb alla
5000, tuleb liituda. Pole aga väga
mõistlik
liita
Raasiku Raega, sest kõrvale
jäävad elanike
arvult märgatavalt väiksemad ja
arengu poolest sarnasemad vallad. Kindlasti on
mõeldavam Raasiku, Anija
ja Aegviidu liit, mis moodustaks
tugeva valla. Samuti liitumine
Jõelähtme vallaga. Mõeldav on
Raasiku valla jagunemine mitme senise valla vahel. Ajaloolise Jüri kihelkonna külad võiksid
olla Rae vallas.
Olen veendunud, et Rae vald jätkab kindlasti
omavalitsusena ja loodan, et valitsus mõtleb hoolega, mis on riigi vaates parim omavalitsusüksuste
struktuur meie piirkonnas.
Rae vald ja naabervallad

rium minna ebamõistlikult suureks. „Harjumaal on võimalik moodustada pikaajaliselt
võimekaid ja võrdseid omavalitsusi väiksema territooriumiga. Kindlasti on mõistlik
liitumisel vaadata, et omavalitsused oleksid
peale ühinemist elanike arvu poolest ligilähedaste suurustega. Minu arvates oleks
mõistlik moodustada vähemalt 11 000 elanikuga omavalitsusi näiteks kolme 3000–5000
elanikuga valla kokkuliitmisel.“
Võrklaev peab oluliseks, et liidetavatel
omavalitsustel oleks ühisosa ka arenguplaanides ja asustusstruktuuris. „Täna on välja
kujunenud Harjumaal n-ö kuldne ring ja
kaugemad vallad on pigem maaomavalitsused, kus elukorraldus on oluliselt erinev ning
samuti piirkondade eelised ja probleemid.“
RS

Väiksed
vallakodanikud
kutsutakse
märtsis nimelise
hõbelusika järele
Kevadine lusikapidu toimub märtsis kahel laupäeval: 5. märtsil Peetri piirkonna
ja selle ümbruse peredele ning 12. märtsil
Jüri–Lagedi piirkonna ja sealt lõunapool
elavate asulate peredele.
Sel korral on oodatud lusikapeole lapsed koos vanematega, kelle sünd on registreeritud ajavahemikus 1. oktoobrist 2014
kuni 28. veebruarini 2015. Näiteks kui laps
on sündinud 28. veebruaril 2015, aga sünd
on registreeritud märtsi alguses, kutsutakse laps lusikapeole järgmisel korral, mis
toimub sügisel 2016.
Kutsed saadetakse rahvastukuregistris märgitud aadressile postiga koju ning
postkasti tasub vaadata veebruari teisel
poolel. Tavaliselt jõuavad kutsed vähemalt
kaks nädalat enne ürituse toimumist.
Nimelised koos sünniaja ning graveeritud
vallavapiga hõbelusikad kingitakse kõigile
sünni järgi Rae valda registreeritud lastele.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab ligikaudu tund ja sellesse aega mahub ka
väike muusikaline tervitus noortelt laulusõpradelt ja vallavanema pidupäevatervitus.
Rae vallas on olnud traditsiooniks kutsuda lusikapeole juba omal jalal käivad lapsed.
Sel korral jääb laste vanus ühe kuni pooleteise
aasta sisse. Kutse väljastamisel arvestatakse
sünni registreerimisaega, mitte sünniaega.
RS
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Ehitushooaeg on taas algamas. Millega arvestada, kui on soov krundile ehitada
väikeehitis või elamu ning mida tuleb teha kasutusloa taotlemiseks.

Ehitamise eeldus on ehitusõigus
Priit Põldmäe
abivallavanem

Enne kui krundile ehitama hakata, on vajalik kontrollida, kas krundil on ehitusõigus. Ehitusõigust on
võimalik saada detailplaneeringu kaudu või projekteerimistingimustega. Selle võimaluse määrab
ära Rae valla üldplaneering. Hoone ehitusõiguse
realiseerimise eelduseks krundil on piirkonnas väl-

jaarendatud vajalikud kommunikatsioonid ja infrastruktuur.
Kokkuvõttes peab ehitise rajaja esmalt veenduma, kas krundil on ehitusõigus ja alles seejärel saab
hakata taotlema ehitusluba. Kui ehitis on valmis, tuleb taotleda hoonele kasutusluba.

Uus ehitusseadustik paneb
omanikule suurema vastutuse
Eelmise aasta suvel jõustunud uus
ehitusseadustik suurendab omaniku
vastutust ja tõlgendamisruumi ehitamisel.

Erinevad nõuded 20,
60 ja üle 60 m2 ehitistele

Enam ei pea kohalikku omavalitsust
kuni 20ruutmeetrise ehitusaluse
pinna ja kuni viie meetri kõrguse
hoone püstitamisest üldse teavitama.
Kui kuni viie meetri kõrguse
hoone ehitusalune pind on suurem
kui 20 m2, aga jääb alla 60 m², piisab
vaid ehitusteatise esitamisest kohalikule omavalitsusele. Samuti ei pea olemasoleva korterelamu kuni 33protsendiliseks laiendamiseks taotlema ehitusluba,
vaid selle asemel saab esitada kohalikule
omavalitsusele ehitusteatise.
Kui kohalik omavalitsus kümne päeva
jooksul täiendava kontrolli vajadusest ei
teavita, võib ehitamisega alustada.
„Vallavalitsuse töötajate paberitöö
koormus justkui tõepoolest väheneb, kuid
seadusest tulenev ülesanne ehitamist korraldada ja teostada järelevalvet toob tööd
juurde,“ selgitab Põldmäe. Ehitada tohib
ikkagi siis, kui on olemas ehitusõigus ja
keelualadele ehitada jätkuvalt ei tohi. „Kui
varasemalt saime enne tööde alustamist,
kui inimene tuli ehitussooviga meie juurde, mitmeid asju ennetada, siis nüüd langeb vastutus omanikule.“

Uued mõisted ehitusteatis
ja kasutusteatis

Ehitusloa taotlemine on kohustuslik üle
60ruutmeetrise ehitusaluse pinnaga hoo-
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ne ehitamise puhul. Menetluse tähtajaks
on uue seadustiku kohaselt 30 päeva. Ehitusluba kehtib viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, kehtib luba seitse aastat.
Uus seadustik on laiendanud ehitusloast
keeldumise põhjuseid. Olulise alusena on
sätestatud teistele isikutele, eelkõige naabritele püsiva negatiivse mõju avaldamine.
Kui ehitustegevuseks on vajalik taotleda ehitusluba, tohib ehitusprojekti koostada, omanikujärelevalvet teostada, aga
ka ehitada vaid majandustegevuse registrisse kuuluv pädev isik. „Nõukaajast on
Eesti inimestesse kinnistunud arusaam, et
kõike peab tegema ise. Mina ei pea seda
mõistlikuks. Kui televiisoreid ja autosid
parandavad spetsialistid, siis peaks ka ehitamisega tegelema oma ala asjatundjad,“
ütleb Põldmäe.
Rae vallas teostab seadusest tulenevat
järelevalvet Kristi Malm, eksimusi tuvastatakse pidevalt. „Menetleme igat juhtumit eraldi. Üldjuhul palume esmajoones

puudused likvideerida,“ täpsustab
Põldmäe. „Sisuliselt tulebki mööda
valda ringi sõita ja kontrollida, kas
ehitamisel on seadust järgitud.“
Põldmäe paneb uute elamute
omanikele südamele, et pärast ehitustööde lõpetamist tuleb taotleda
suuremale kui 60 m2 ehituspinnaga
ehitisele kasutusluba. Väiksematele
ehitistele 20–60 m2 piisab kasutusteatisest ning kui ehituspind jääb
alla 20 m2, siis ei pea taotlema ei
kasutusluba ega esitama kasutusteatist.
„Oluline on saada aru, et kui
arendajalt ostetakse pooleliolev
elamu või korter, siis sellel on ehitusluba, kuid kasutusloa peab omanik
ise hankima. Ja seda tuleb teha enne seal
elama asumist. Enneaegne sissekolimine
tähendab seaduse rikkumist!“ rõhutab
Põldmäe. „On esinenud juhtumeid, kus
uue korteri ostnud elanikud saadavad
valda kirja, kus toovad ära seal esinevad
puudused ja paluvad, et me ei annaks
hoonele kasutusluba. Tegelikult annavad
needsamad elanikud meile teada, et elatakse sees kasutusloata hoones, mis on
ebaseaduslik tegevus. Seaduse järgi on
puuduste likvideerimine ning kasutusloa
hankimine omaniku kohustus ja muud
müüja-ostja suhted on tavaliselt reguleeritud ostu-müügilepinguga.“
Tasub veel märkida, et 1. aprillil käivitub uuenenud ehitisregister, kuhu saavad
ehitamisega seotud dokumente sisestada
konkreetse objektiga seotud isikud. Valla
ülesanne on sisestatud andmeid kontrollida ja täpsustada.
Andres Kalvik

vallavalitsus
Foto: Rae Sõnumid

Kasutusloa
taotlemisest
eramule
Rae vallas on eramule kasutusloa menetlemine maa- ja keskkonnaameti ehituse
peaspetsialisti pädevuses. Rae Sõnumid
uuris ametist täpsemalt järele, kuidas kasutusluba taotleda.
Miks on kasutusluba eramule vajalik, kui
elanik ise hindab selle kasutuskõlblikuks?
Ehitise kasutusluba on kohaliku omavalitsuse kinnitus, et ehitatud on vastavalt
projektile ja seda võib kasutada vastavalt
kavandatud kasutamise otstarbele.
Kohaliku omavalitsuse ülesanne on
enne kasutusloa väljastamist kontrollida nii
valminud hoonete ja rajatiste kui ka terviku
teostust ja vastavust ehitusprojektile. Terviku juures käsitletakse ka haljastuse rajamist
vastavalt projektile. Samuti vaadatakse, et
maja küljes asub aadressisilt koos numbriga, lipumast ja maja juures on postkast.
Kasutusluba näitab eramu vastavust eluks
vajalikele ja kasutamise ohutusele vastavatele nõuetele, kuid lisaks sellele on kasutusloa
omamine väga oluline neile, kes peavad vajalikuks või on kohustatud maja eluruumina
kindlustama. Kui peaks aset leidma kasutusloata ja kindlustatud majaga kindlustusjuhtum, võib kindlustusandja keelduda hüvitise
väljastamisest, kui hoone või selle tehnosüsteemid ei vasta kehtestatud nõuetele. Kasutusluba on just see dokument, mis kinnitab,
et hoone ehitamine vastas ehitusloale ning
ehitist on võimalik kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt.
Kui omanik otsustab koostada ehitusprojekti või ehitada ise, peab ta kasutusloa saamiseks kohe alguses järgima asjatundlikkuse
põhimõtet ja tagama töö nõuetele vastavuse,
sealhulgas ehitamist ka dokumenteerima.
Millised on peamised põhjused, miks valmisehitatud majadel pole kasutuslubasid?
Need on seotud peamiselt kahe asjaoluga.
Esiteks välistööde lõpetamine. Kuna
maja ehitamine on kulukas, siis esmajärjekorras investeeritakse arusaadavalt maja
väljaehitamisse ja sisustamisse ning seetõttu ei jää vaba raha välistööde lõpetamiseks.
Sageli on näha, et maja on küll lõpuni valmis ehitatud, kuid puudub näiteks piirdeaed, krundisisene haljastus, teed-platsid.
Teiseks oluliseks probleemiks on ehitami-

Kasutusloaga elamud Järveküla Sepa elamurajoonis.
sega seotud täitedokumentatsiooni olemasolu. Sageli ei täideta ehitusfaasis dokumente
korrektselt ja seetõttu pole vajalikke dokumente kasutusloa taotlemisel võimalik esitada. Kuid kui dokumente pole, saab koostöös
omavalitsusega leida probleemile lahenduse.
Milliste dokumentide olemasolu on ilmtingimata vajalik, et kasutusluba taotlema hakata?
Kohalik omavalitsus küsib üldjuhul kasutusloa väljastamiseks ehitusprotsessi tehnilisi dokumente ja paigaldiste akte
Kasutusloa saamise esimene samm on
kasutusloa taotluse täitmine koos lisaga,
kus on andmed eluruumide kohta.
Seadusest tulenevalt märgitakse kasutusloa taotluses.
1. taotleja nimi, kontaktandmed, esitamise kuupäev ja allkiri;
2. kasutusloa kättetoimetamise viis;
3. ehitamisega hõlmatava kinnisasja
andmed ja katastritunnus;
4. kasutusloa taotlemise eesmärk, sealhulgas ehitatud ehitise kirjeldus ja
selle kasutamise otstarve ning ehitamise liik;
5. ajutise ehitise kasutamise korral selle
kasutamiseks taotletav aeg;
6. õigusaktis sätestatud juhul ehitise
hooldusjuhend;
7. ehitist ehitanud isiku andmed, asjakohasel juhul ka ehitusprojekti koostanud isiku andmed, ja kui ehitusprojekti nõuetele vastavust on kontrollinud
projekti koostajast sõltumatu pädev
isik, siis ka tema andmed;

8. energiamärgis, kui see on nõutav;
9. õigusaktis sätestatud juhul tõendid
ehitise auditi kohta;
10. ehitusdokumendid, välja arvatud
juhul, kui kasutusloa taotlus esitati ainult ehitise kasutamise otstarbe
muutmiseks;
11. andmed riigilõivu tasumise kohta.

Koduleheküljelt on leitav
kogupikkuses intervjuu

Kogupikkuses saab lugeda intervjuud
teemal kasutusloa taotlemisel tekkivad
küsimused aadressilt http://www.rae.ee/
asjaajamise-juhised. Vastatud on järgmistele küsimustele: Juhul, kui eramu on
soetatud ilma kasutusloa jaoks nõutud
dokumentatsioonita või kui vajalik dokumentatsioon hävinud, kas siis jäetakse kasutusluba väljastamata?
Kas kasutusloa väljaandmine eeldab ka ehitise ülevaatust ja kui, siis
millal seda kogu protsessi arvestades
tehakse?
Kui hoone on ehitatud varem kui 22.
juuni 1995, kas siis on samuti vaja kasutusluba?
Kui taotleda eramule kasutusluba,
kas sel juhul saavad kasutusloa ka kõrvalhooned?
Kas eelmise ehitusseaduse kehtivuse
ajal ehitatud eramutele kehtivad kasutusloa taotlemisel toonase seadusega
kooskõlas olevad nõuded?
Mis vahe on kasutusloal ja kasutusteatisel? 

RS
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Rail Balticu trass tüürib Nabalast eemale
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Kristen Michal teatas aasta alguses, et Rail Balticu trassil muudatusi ei tehta ja
kehtima jääb marsruut, mis ei läbi Nabala-Tuhala looduskaitseala. Samas on riik tellija rollis ja planeeringu kinnitab ehk lõplik
sõna jääb Harju maavalitsusele.
Rae valla seisukoha kujundab veebruaris kogunev volikogu,
ütles abivallavanem Priit Põldmäe. Istungile on kutsutud planeeringut tutvustama sellega seotud inimesed. Eelnevalt tehakse eeltööd volikogu komisjonides.
Volikogu varasem ettepanek on olnud, et raudtee kulgeks Viljandi maantee piirkonnas olevas koridoris ega läbiks Rae valda.

Planeeringut on võimalik vaidlustada

„Rae valla elanike põhiküsimus on – milline on projektist
saadav kasu? Alguses protesteerisid Rail Balticu trassi vastu
lõunapoolsete külade elanikud. Nüüd, pärast läänepoolse variandi kasuks otsustamist, on sellele vastu põhjapoolsed külad. Rail Balticu eestvedajate selgitused on olnud liiga üldsõnalised,“ arvustas Põldmäe.
Põldmäe rõhutas, et Rae vald ja selle elanikud ei pea vaikides
maavalitsuse otsusega nõustuma. Olemasolevat planeeringut
on võimalik vaidlustada ja seadus annab selleks mitmeid võimalusi. Samas sõltub trassi vahetus läheduses elavate inimeste
meelsus paljuski ka makstavast kompensatsioonist.
Tehnilise järelevalve ameti tellimusel on valminud Rail Balticu rajamisega kaasnevate võimalike negatiivsete mõjude hüvitamise põhimõtteid ja võimalusi kaardistav analüüs.
„Enamasti mõõdetakse kompensatsiooni rahas, kuid selleks
on ka teisi võimalusi. Näiteks on riigil võimalik pakkuda vastutasuks maad. Samuti on võimalik leppida kokku haljastusküsimustes ja täiendavas müratõkkes,“ ütles Soraineni vandeadvokaat Urmas Volens, lisades, et raudtee alla või selle lähedusse
jäävate maade omanikele peaks protsessi senisest lihtsamaks ja
paindlikumaks muutma. Konkreetseid otsuseid pole selles asjas
veel vastu võetud.
„Kompensatsioon puudutab ainult raudtee lähedal elavaid
inimesi. Rail Baltic mõjutab aga suuremal või vähemal määral
kõiki Rae valla elanikke, lõhkudes olemasolevat elukeskkonda.
On räägitud, et transpordimaksude näol võiksid omavalitsused

Planeeritav trass, mis läbib Rae valda.
tulevikus selle eest hüvitist saada, kuid praegu see seisukoht elanikke ei rahulda,“ rääkis Põldmäe.

Käimas on keskkonnamõjude hindamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu
ja investeeringute osakonna peaspetsialisti Andres Lindemanni
sõnul käib praegu Rail Balticu keskkonnamõjude hindamine.
„Kohalikud omavalitsused ja ametkonnad saavad esitada seisukohti uue raudteetrassi kohta,“ selgitas Lindemann. „Pärast seda,
eeldatavalt suvel, saadetakse kõikidele raudtee trassikoridori jäävatele maaomanikele tähitud kirjad planeeringulahenduse avalikust
väljapanekust, mis kestab neli nädalat ning pärast mida toimub veel
üks voor avalikke arutelusid puudutatud omavalitsustes.“
Lähiajal alustatakse kogu trassi müramudeli koostamisega. Aruanne on kavas avalikustada tänavu suvel.
Rae vallas ei ole Lindemanni sõnul selgunud ühtegi raudteed välistavat asjaolu ning konsultandid teevad omalt poolt kõik, et paika
saaksid piirkonnale sobivaimad leevendusmeetmed.
Andres Kalvik

Uue logistikakeskuse avanud Maxima
laiendab Rae vallas e-supermarketit
Veebruari alguses Kurnas avatud 45 000 m2
suurune Maxima logistikakeskus teatas
uudises e-supermarketi laienemise kohta
Rae vallas.
„Praegu käib aktiivne töö selle nimel,
et pakkuda e-Maxima teenuseid ka Jüri ja
Lagedi elanikele,“ ütles kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratets.
E-Maxima mugavat teenust saavad möö-
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dunud aastast tarbida Rae valla asulatest juba
Peetri ja Järveküla elanikud.
E-supermarketis pakutakse ostjale
kodust lahkumata kõiki Maxima supermarketitest tuttavaid toidu- ja esmatarbekaupu. E-supermarketi kodulehel
www.e-maxima.ee saab tellimusi esitada
seitsmel päeval nädalas ööpäev läbi. Tellimused toimetatakse spetsiaalselt toidu-

kaupade veoks kohandatud Omniva sõidukitega kohale seitsmel päeval nädalas
kella 8.00 kuni 22.00.
Kaupade eest tasumine toimub tellimuse vormistamisel internetipanga kaudu. Alates 39,99 euro suurusest tellimusest on kohaletoimetamine tasuta.
RS

uudised

Aasta noorteühing tegutseb Rae vallas
Lagedi-Jüri Noorteühingule anti 27. jaanuaril toimunud riiklikul noorsootöötajate tunnustussündmusel aasta noorteühingu tiitel.
Tallinnas Kultuurikatlas tunnustust vastu võtmas käinud Eneli Siirman ütles, et noorsootöö on selline eluala, mille tulemust on üldjuhul raske silmaga näha, kuna see avaldub
pikkamööda. „Mõne tegevuse kasutegur saab selgeks võib-olla alles aastate pärast. Seda
meeldivam on aasta noorteühingu tiitlit vastu võttes tõdeda, et meie tööd märgatakse ja
hinnatakse ka riiklikul tasandil.“
„See tunne oli võimas! Tundsin, kuidas kananahk tekkis ihule ning väike pisargi tuli
silma, kui me üheskoos noorsootöötaja Eneliga jälgisime ekraani peale tekkivat pilti ja
ühel hetkel taipasime, et pildil ongi ju meie noorsootöötajad,“ kõneles noorsootöö spetsialist Kädi Kuhlap, kes esitas Lagedi-Jüri Noorteühingu noorsootöötajate tunnustuskonkursi 2015 kandidaadiks.
Aasta noorteühingu tiitli pälvis Lagedi-Jüri Noorteühing mitmel põhjusel. Noorteühingul on väga hea koostöö valla ja koolidega, aitamaks luua seeläbi noortele rohkem
valikuid oma loome- ja arengupotentsiaali avamiseks. Ühingu noorsootöötajad aitavad
läbi viia õpilasmalevat ning korraldavad töö- ja puhkelaagrit. Osaletakse erinevates
koostööprojektides, näiteks korraldavad Rae vald ja noorteühing sügiseti ettevõtlikkuslaagrit. Ja muidugi igapäevane töö noortekeskustes – väljasõidud, töötoad, üritused, projektid, teemaõhtud jms.
MTÜ Lagedi-Jüri Noorteühing koondab enda alla kaks Rae valla noortekeskust, Lagedi ja Jüri. Noorteühingu tegevusraadius ulatub üle terve valla, ehkki füüsiliselt paiknetakse kahes suuremas keskuses.
RS

Vaida alevikus avati hambaarstikabinet
Jaanuari keskpaigast töötab Vaida aleviku raamatukoguga samas majas hambaravikabinet.
Margarita Puusta Hambaravi OÜ tegevjuhi Erik Puusta sõnul on plaan jääda Vaita
pikaks ajaks, sest selles piirkonnas on teenuse järele ilmselge vajadus.
„Saime asuda tegutsema vastremonditud ruumides, mida vald remontis,“ kõneles
Puusta, kes oli väga rahul vallaga koostöö üle.
Puusta sõnul võtab Vaida hambaravikabinetis vastu kaks arsti, kellest üks on
spetsialiseerunud proteesidele ja ravile, teine arst pakub ainult raviteenust.
Hambaravikabinet on esialgu avatud nädala kolmel päeval, milleks on esmaspäev,
kolmapäev ja neljapäev. Hiljem, kui patsiente on rohkem, ollakse valmis olema lahti igal
tööpäeval.
RS
Foto: Rae Sõnumid

Foto: Ättik

Peetri tuulikus
hakatakse lastele
joogat pakkuma
Alates sõbrapäevast hakkab Peetri tuuliku müüride vahel tegutsema Ättik,
mis pakub vaba aja sisustamise võimalusi igas eas inimestele.
„Veebruarist hakkavad toimuma
lastejooga tunnid kuni 13aastastele.
Mõttes on ka lauluring ja beebikool.
Allkorrusele teeme moodsa, tänapäevase pop-up-poe, kus emad ja isad saavad
kohvitada või poes ringi vaadata, kui
lapsed on teistel korrustel tegevustes,“
kõneles Ättiku üks eestvedajaid Maarja
Kurs, kes soovib, et Ättik saaks just selliseks kohaks, kus kohalikud inimesed
saavad omavahel paremini tuttavaks.
RS

Vaida jalakäijate
sild läheb kevadel
remonti
„Vaida silla remonttööde algus on planeeritud märtsikuusse,“ ütles maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna
juht Lembit-Alo Kippar.
Kippari sõnul Vana sild demonteeritakse ja uus sild saab olema teraskandjatel vantsild. Lepingupartneriga AS
K-Most on sõlmitud kokkulepe, et töö
tähtaeg on oktoobris.
RS
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Foto: Kädi Kuhlap

Rae Õpilasmalev 2015. aasta suvel.

Rae Õpilasmaleval
tuleb uus hooaeg
Käesoleva aasta suveks on planeeritud Rae
Õpilasmalevas kohti 140 noorele. Malev
on just see koht, kus noored alates 13. eluaastast saavad oma esimese töökogemuse
ning iseteenitud tasu.
Malevlased töötavad enamasti ettevõtete haljasaladel pühkides, rohides ning
riisudes korrastamist vajavaid maa-alasid.
Paljudel juhtudel on õpilastele tööd pakkuvatel ettevõtetel keerulised ning kindlate reeglite järgi käivad tootmisprotsessid,
kuhu kõrvalised isikud, eelkõige lapsed, ei
ole lubatud. Vaatamata sellele on õnneks
leidunud ettevõtteid, kus on oldud valmis
töö pakkumiseks malevlastele.
Rae vallavalitsusel on seoses malevaga
õnnestunud luua usalduslik ning toimiv

koostöösuhe üheteistkümne vallas tegutseva ettevõttega: AS Kalev, PipeLife Eesti,
Ahtol AS, Balti Veski AS, Puumerkki AS,
Hilding Anders Baltic AS, Rudus AS, DPD
Eesti AS, Balti Autoosad AS, Onninen AS
ja Volvo Estonia OÜ.
Need firmad asuvad just Jüri ja Lagedi
piirkonnas, aga õpilasmaleva töö heaks jätkamiseks vajame ettevõtteid ka Vaida ning
Peetri piirkonda.

Otsime koostööpartnereid
Peetrisse ja Vaita

Hea ettevõtja Peetri ja Vaida piirkonnas,
võibolla leidub ka Teie ettevõttes just selline haljasala või parkimisplats, mis vajaks
korda tegemist.

Kõik vajalikud toimingud lepingute
ning töölubadega ajab korda vallavalitsus, malevarühmaga tuleb kaasa litsentseeritud rühmajuht, kes juhendab noori
töö tegemisel ning tagab laste ohutuse,
samuti toob vallavalitsus võimalusel
kohale kõik vajalikud töövahendid. Teie
ülesandeks oleks korrastamist vajava
objekti leidmine ning malevlastele arve
alusel töötasu maksmine.
Kõik koostööettepanekud ning lisaküsimused on oodatud aadressil kadi.kuhlap@rae.ee või telefonil 605 6764.
Kädi Kuhlap
noorsootöö spetsialist

Kassipidamisel kehtivad omad eeskirjad
Rae vallavalitsusse saabub jätkuvalt kaebusi seoses lahtiselt peetavate lemmikloomadega ja eelkõige kassidega. Soovime
lemmikloomade omanikele
ja eelkõige kassiomanikele
meelde tuletada, et Rae valla kasside ja koerte pidamise
eeskirja kohaselt on lubatud
looma (nii koera kui ka kassi)
pidada vaid loomaomanikule
kuuluvas või valduses olevas
ehitises või piiratud territooriumil ning välistatud peab
olema looma omal tahtel välja pääsemine.
Kui hajaasustuses on lah-
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tiselt elavatel kassidel täita oma eesmärk
hiirtekuningana, siis tiheasustusaladel
võivad lahtiselt jooksvad kassid tekitada
kahju, nt sattudes teele
võib põhjustada liiklusohtliku olukorra või isased
kassid kahjustada teiste isikute vara seda märgistades.
Sellisel juhul on looma
poolt tekitatud kahju
hüvitamise kohustus
loomaomanikul.
Hulkuvate loomade
püüdmist korraldab Rae
vallavalitsus ja probleemsemates piirkondades oleme

tegelenud ka hulkuvate kasside püüdmisega puuridega. Kinnipüütud loomad toimetatakse hoiupaika (MTÜ Loomade Hoiupaik, aadress Sinirebase 24, Tallinn).
Looma püüdmisega ja hoidmisega
seotud kulud kohustub tasuma loomaomanik. Loodame siiski loomaomanike
mõistlikule suhtumisele ning palume veel
kord kõikidel loomaomanikel pidada oma
lemmikuid vaid neile kuuluval piiratud
territooriumil. Samuti palume teada anda
hulkuvatest ja kodututest kassidest, et
anda neile uue kodu võimalus.
Kadri Raus
keskkonnaspetsialist

kogukonnaelu

Malevlased toovad
ettevõtetesse emotsioone
Ettevõtete jaoks tähendab töömalevlastega koostöö argirutiinist väljatulemist, mis
muudab tööpäevad huvitavamaks ja annab
võimaluse avardada noorte silmaringi, aga
ka panustada tulevase tööjõu leidmisse.
Rudus ASi tehnikajuht Kaido Kivistik,
Volvo Estonia OÜ personalijuht Kadri
Arraste ja Hilding Anders Baltic ASi personalijuht Carmen Froš kõnelevad oma
kogemustest malevlasena ja malevlastega.
Olete pakkunud suvel malevlastele
tööd, kas olete võtnud tööandja rolli tänu
sellele, et olete ise olnud kunagi malevlane?
Kaido Kivistik: See ei ole olnud põhjuseks, kuna olen kunagi ainult korra osalenud
malevas. Pigem on kogu see malevlastega
tegelemine sotsiaalne panustamine ühiskonda. Oleme alati kasutanud teist maleva
päeva avaliku ruumi korrastamiseks jne.
Kadri Arraste: Pean kahjuks nentima,
et mul ei ole olnud võimalust olla malevlane. Tööandja rolliga soovime panustada
kohalikku kogukonda ning ühtlasi tutvustada Volvo Estoniat kui tööandjat Rae valla
noorte seas. Vastutustundlik ettevõtlus on
üks meie prioriteete ja Rae valla noorte
töömalev on osa sellest. Oleme vallaga
koostööd teinud viimased kolm aastat ja
soovime, et see jätkuks ka edaspidi.
Carmen Froš: Oleme võtnud malevlasi pigem, et anda oma panus kogukonna tegemistesse, tutvustada noortele tänapäevast tootmisettevõtet ja et teadvustada sellise eduka
ja toreda meeskonnaga ettevõtte olemasolu
vallas, nagu seda on Hilding Anders Baltic.
Kui keeruline on leida igasuguste
nõuete ja reeglite juures noorte jaoks see
kõige jõukohasem või sobivam töö?
Kaido Kivistik: Tegelikult on see minu
jaoks (mul ei ole kohapealne töö) paras
tegemine, kui arvestada sellega, et oma
tööd ma sellel ajal teha ei saa. Lapsi peab
pidevalt jälgima ning vahel kaasama ka
teisi töötajaid appi. Kuid kindlasti soovitan
ettevõtetel kasutada malevlasi just laste harimiseks ja silmaringi avardamiseks.
Kadri Arraste: Meie tegevusvaldkonnaks on Volvo ja Renault’ tarbesõidukite
müük, hooldus ja remont, mille tulemusena on meie suurel territooriumil väga
erinevaid võimalusi. Oleme alati koostöös
Rae valla noorsootöötajaga leidnud noortele jõukohase ja sobiva töö.

Carmen Froš: On keeruline, kuna meie
tootmises on palju seadmeid ja masinaid,
siis tootmistööle me noori lubada ei saa.
Saame pakkuda heakorra töid ja üldjuhul
seda oleme ka teinud. Malevlased on aidanud meid nii riiulite puhastamisel kui ka
välisterritooriumi koristustöödel.
Kas noortega koostöötamine on kinkinud teile ka mõne unustamatult vahva
juhtumise või kogemuse?
Kaido Kivistik: Üks tüdruk hakkas
nutma, kui ma lasin tal töökoja põrandat
harjaga pühkida. Ütles, et pole sellist tööd
kunagi teinud ning tema ei oska. Õnneks ei
olnud antud töö ainult ühele lapsele mõeldud, vaid rohkematele tüdrukutele korraga.
Soovitasin vaadata teisi tüdrukuid ja ta sai
hakkama. Lapsi on väga hea motiveerida
kakao, jäätise või millegi muu sellisega.

Kadri Arraste: Meie jaoks on oluline teha
koostööd piirkonna elanikega ja tulevaste
võimalike töötajate ja koostööpartneritega.
Koostöö malevlaste ja Rae vallaga on alati
toonud kaasa positiivset saginat ja rõõmsaid emotsioone. Traditsiooniliselt maleva
tööpäevade lõppemist tähistav jäätisekastiga
vallavanem on alati oodatud külaline/:).
Carmen Froš: Tööpäevad olid malevlaste
majas olemise ajal ikkagi palju lõbusamad
– malevlased tervitasid meie töötajaid lehvitades, mis isegi kõige tõsisemal töötajal naeratuse näole tõi. Meile sattunud malevlased
olid ka väga tantsulembesed ja küsisid kohe,
kas nad töö tegemise asemel tantsida võiksid,
mida nad ka õue koristamise vahepeale tegid
– aknast oli meie töötajatel malevlaste hiphop-tantsustiilis koristustantsu lõbus jälgida.
RS

JÜRI GÜMNAASIUMI VILISTLASKOGU
TEATAB:
24.02.2016 kell 15.00 toimub Jüri spordihoones
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine

ujumisteatevõistlus Jüri Gümnaasium vs VIL
Võidu peale ujuvad Jüri kooli vilistlased ja Jüri Gümnaasiumi praegused õpilased ja töötajad. Auhinnaks rändkarikas!
Ujumisvõistluse juhend:
Kuna võistlus toimub 24. kuupäeval, siis võistkonna suurus on 24
inimest, kellest vähemalt 4 on naissoost. Vanus või amet ei ole oluline. Tähtis on, et võistleja mõistaks vee peal püsida ja edasi liikuda.
Ühe etapi pikkus on 50 meetrit.
• Kooli võistkonna komplekteerib spordijuht.
• Osalev vilistlane registreerib end 20. veebruariks aadressil:
• siiri.laid@jyri.edu.ee.
Kohtumiseni 24. veebruaril 2016 kell 15.00!
Soojendusujumised algavad kell 14.00
Meie moto: Olen osa spordist!
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Rae küla elab muutuste ootuses
ütleb, et vastav ettepanek on maanteeame- uude, meie piirkonna lastele mõeldud
Eelmise aasta lõpus valitud uus külaJärveküla kooli. Loopera tee ristist on Järvanem Margit Kaitsa on koos tosinatile ka tehtud.
liikmelise eestseisusega kohaliku elu
veküla kooli ligikaudu kaks kilomeetrit.
edendamisel küünte ja hammastega asja
Uus kergliiklustee
Kergliiklustee ja turvalise Tartu maantee
kallal. Abivallavanem Priit Põldmäe lutuleb Assakuni
ülekäigu olemasolul saaksid lapsed ilusate
bab, et vald saab omalt poolt arengutele
Kaitsa märgib, et Rae küla elanikud tun- ilmadega ratastega või jalgsi koolis käia,“
kaasa aidata ning tunneb head meelt, et
nevad suurt puudust bussiliikluse järele. unistab Kaitsa.
Rae külaelu on saanud uue hingamise ja
Eelkõige oleks ühistransporti vaja Tallinnas
Abivallavanem Põldmäe sõnul on tänauus juhtkond seisab oma inimeste heaolu
tööl käivatele inimestele, aga ka teismeikka vu kavas alustada uue kergliiklustee proeest.
jõudnud lastele, kes saaksid seeläbi iseseis- jekteerimisega ja sellega seotud läbirääkivalt huviringi või sõprade juurde minna. mistega. Kergliiklustee ehituseks vajalikke
Üheks kiiret lahendust ootavaks murekohaks peab värskelt ametisse saanud küPraegu sõidab marsruuttakso Rae külast vahendeid taotleme meetmest „Linnaliste
lavanem Margit Kaitsa Raeküla teel lõigul
läbi neli korda päevas. Elanike ettepanek piirkondade arendamine“, kus eeltaotluTammeraja teest Tartu maanteeni kihutaon, mida veebruari alguses käidi valla juht- sed on esitatud ja eeldused raha saamiseks
vaid autosid, mis lubatud 60 km/h piirkiikonnale ka esitamas, et olemasoleva bussi- on täidetud. Esialgse kava kohaselt kulrusest kinni ei pea. Loopegeks see mööda Graniidi
ra tee otsa, kurvi peal
teed Assakul valmiva Saniasuva bussipeatuse juurde,
texi logistikakeskuse juurValik langes Rae külale, sest siin on
kus liigub palju lapsi, võiks
de ning oleks üheks hakinnisvara soodsam kui Tallinna linnas.
Kaitsa sõnul liikluse rahusruks Tallinna piirilt Jürini
Jüri Ahhundov
tamiseks kaaluda lamava
kulgevale kergliiklusteele.
politseiniku ehitamist.
„Täpsemalt saame kergliik„Hommikul
lähevad
lustee maha joonistada siis,
lapsed bussipeatusse hommikuse tipptunliini nr 121 marsruuti muuta nii, et see lä- kui oleme kõigi asjaosalistega rääkinud,“
ni ajal. Paljud autojuhid kasutavad Raebiks Rae küla ja pikeneks Jürini, ühendades täpsustab abivallavanem.
küla teed Jürist pealinna pääsemiseks, et
seeläbi valla põhjapoolsed keskused.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul pole
vältida Tallinna ringteel ummikuid. Jüri
Kaitsa soovib, et need inimesed, kes vallal midagi ka Tartu maantee ohutuks
poolt kiiresti tulevad autod on pimeda
Tallinnast bussiga tulevad ja Allika bus- ületamiseks ehitatava tunneli vastu, kuid
ja libedaga väga ohtlikud. Mulle meeldib
sipeatuses selleks mitte ettenähtud kohas eelarve seab piirid ja ka maanteeamet, kelle
Vana-Tartu maanteel veski juures olev laTartu maanteed peavad ületama, saaksid kohustus see on rajada, on tunneli ehitamihendus, kus lamav politseinik oma ülesseda teha ohutumalt. „Raeküla teest otse se võimaluse lükanud tulevikku.
annet hästi täidab,“ toob Kaitsa näite ja
Eelnimetatud kergliiklustee rajamine
üle Tartu maantee on Reti tee, mis viib
on praegu optimaalseim käik.
Bussiliikluse teemat kommenteerides
Huvitavaid fakte Rae küla kohta
rõhutas Põldmäe, et iga uue liini käimasaamiseks on vaja vaadata, et see sobituks
Rae külas asuv Peeter Suure merekindluse Rae positsiooni rooduvarjend on kõigist
Tallinna ühistranspordivõrku. Oluliste
Eestis olevatest maismaakindlustuste vööndis olnutest suuruselt teine. Rooduvarjendi
eeltöödega on Põldmäe sõnul algust tehpikkus on 54,65 ja betoonlae paksus 2,5 m. 1999. aastast on ehitis muinsuskaitse all.
tud ja Rae küla teenindava liini töösse saaPeeter Suure merekindluse süsteemi rajamist alustati 1911. aastal Peterburi kaitseks.
mine on aja küsimus. „Vaja on arvestada
Esimesed andmed Rae mõisast pärinevad 1390. aastast, kuid toona ei asunud mõis
sellega, et Rae küla ja valla inimestel oleks
sama koha peal. Kuna Rae mõisa puhul oli tegemist linna- ehk rendimõisaga ja mõisa
võimalus pealinna jõudes erinevatesse
valitsesid rentnikud, ei ole siin olnud uhket häärberit, nagu on omane rüütlimõisatele.
linnaosadesse edasi liikuda. Terviklikku
1851. aastal ehitati tänaseni säilinud historitsistlik mõisahoone. Revolutsiooni käigus
süsteemi on vaja selleks, et bussile tekiks
18. detsembri ööl 1905. aastal käisid kahel korral umbes 30mehelised salgad Rae mõipiisavalt kasutajaid,“ selgitab Põldmäe, kes
sas rüüstamas, kuid mõisaelanike ja tööliste palvel jäeti mõis põletamata.
peab oluliseks lisada, et busse peab käigus
olema nii palju, et inimestel saaks tekkida
Allikas: Rae külast kaks uurimistööd kirjutanud Frank Lukk
ühistranspordi kasutamise harjumus.
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Lõkkeplatsi juurde
jalgpalliväljak

need, kes vaikselt ja kannatlikult ootavad, jäävadki ootama. Meie ei taha sellega
Rae küla põhjapoolsetele elanikele val- enam leppida,“ kinnitab ta.
„Rae küla suhteliselt noorte elanikega
mistab meelehärmi ASi Smarten Logistics
küla
üldise vananemiseni jääb veel mitukõrvale jääv Vana-Sutikase kinnistu, mis
kümmend
aastat,“ tegi nelja aasta eest Rae
on üldplaneeringu kohaselt ärimaa. „ÜldSõnumitele
oma tähelepanekutest kokkuplaneering on ajale jalgu jäänud eelkõige
võtte
toonane
külavanem Toomas Hiio.
sellepärast, et on liiga üldine ning võimalEndise külavanema
dab ärimaa nime
tähelepanekute järall keset elamute
gi
pole Rae küla elaTänavu
on
ala logistikakeskust
nik
kindlasti mitte
kavas alustada
ehitada. Rangemalt
keskmine
eestlane.
peaks kirjas olema
uue kergliiklustee
Ja
juba
sellepärast
see, kui suurt ja milprojekteerimisega
mitte, et siin elab ka
lise otstarbega maja
ja sellega seotud
venelasi, soomlasi,
kuhugi ehitada toläbirääkimistega.
lätlasi ja küllap teihib. Vana-Sutikase
sigi, sest ega meie
Priit
Põldmäe
kinnistule planeerikandis ju rahvus ole
tud logistikakeskus
näkku kirjutatud.“
on paljudele eramutele väga lähedal ja lõhuks potentsiaalset
Inimesed omavahel tuttavaks
terviklikku elukeskkonda. LogistikakeskuKülavanem Toomas Hiiolt teatepulga üle
se ehitus tooks Raeküla teele oluliselt rohvõtnud Kaitsa rõhutab, et inimesed on
kem veoautosid ja seetõttu vaidlustasime
vaja ka omavahel tuttavaks teha ja panusdetailplaneeringu,“ ütleb Kaitsa.
tada kogukonnatundele. „Praegu piirdub
Kaitsale teeb head meelt, et vald algatutvusringkond enamjaolt oma tänava initas Tammeraja tee juures põllu peal asuva
mestega. See on mõistetav, sest vahemaad
mitteametliku lõkkeplatsi munitsipalion suured ja elamupiirkondade vahel on
seerimise, et anda see loodava Rae küla
keeruline liikuda. „Soovin, et inimesed
mittetulundusühingu kasutusse. Sinna on
vaataks oma õuest kaugemale ja hooliksid
kavas rajada ka jalgpalliväljak.
kogu külast. Et tekiks sõbralik kogukond,
„On kuulda, et vald rajab koostöös Rii- kes üheskoos asju ette võtab,“ räägib Kaitsa.
gimetsa Majandamise Keskusega Mõigu
Põldmäe sõnul on hea näide selles osas
taha matkaradu, mida Rae küla elanikud võtta naaberasulast Peetrist, kus koos kotoetavad, kuid probleemiks on keeruline halike inimeste, valla ja arendajate koosligipääs. Meil on üksikud tõkkepuuga ma- töös on loodud väga mõnus elukeskkond.
jadegrupid, kust pole võimalik läbi min„Vaba maad on Rae külas palju ja üldna,“ kõneleb Kaitsa, kes on seadnud sihiks planeering annab palju arenemisvõimaluaidata kaasa lapsevankriga jalutamiseks si ning vald on valmis omalt poolt kaasa
sobivate teedele ehitamisele.
aitama,“ kõneleb Põldmäe.

Tegelike ja ametlike
elanike arvude suur vahe

Ametliku statistika kohaselt on Rae küla
elanike arv viimase kaheksa aasta jooksul
rohkem kui kahekordistunud – eelmise
aasta lõpu seisuga elas piirkonnas 940 inimest, kuid Kaitsa hinnangul läheneb tegelik arv 1600-le.
Suur vahe tegeliku ja sissekirjutusega
elanike arvu vahel sunnib küsima, kas elanikud ise on kõik oma kodukoha arengu
heaks teinud. Kui palju panustatakse maksude näol kohaliku omavalitsuse eelarvesse.
Üheksa aastat tagasi Rae külla kolinud
Kaitsa sõnul on inimesed sinna elama
asunud eelkõige linnaläheduse ja perspektiivse elukeskkonna tõttu. „Meid kannustas lootus, et siin arendatakse ka lähiajal
infrastruktuur välja. Elu on näidanud, et

Hea koht elamiseks

Eelmise aasta veebruaris Peetri aleviku
korterist Rae külla paarismajja kolinud
Jüri Ahhundov oma valikut ei kahetse.
„Otsisime perele suuremat elamist. Valik
langes Rae külale, sest siin on kinnisvara
soodsam kui Tallinna linnas. Peetris asuv
kool ja lasteaed on lähedal,“ põhjendab
kolme lapse isa Ahhundov.
Pere on uue elukohaga kohanenud, laienenud on ka sõpruskond. Lapsed käivad
üksteisel külas ja saavad lustida lähedalasuval mänguväljakul. „Tulime Peetrisse
elama 2009. aastal kui vaiksesse külla, kuid
viimase aja kiire areng, mida võib nimetada
isegi linnastumiseks, häiris meid pisut. Rae
külas on rahulikum,“ lisab Ahhundov.
Andres Kalvik

Rae külla
jõuavad
muutused
Rae küla on rahvastiku poolest kiiresti
kasvav
piirkond
Mart Võrklaev
ning kui arvestada,
vallavanem
et pindalalt on küla
valla suurim ja vaba elamumaad on seal
veel piisavalt, siis selle kasv elanikuarvu
poolest jätkub. Piirkonda investeerimisvajaduses oleme me täiesti kindlad.
Suurtest töödest on olnud ettevalmistamisel kergliiklustee ehitamine Rae küla
ja Assaku aleviku ühendamiseks.
2016. aasta vallaeelarves on ette
nähtud vahendid tee projekteerimiseks
ning samuti omaosalus selle ehitamiseks. Kui saame toetust meetmest „Linnaliste piirkondade areng“, saab olulise
tööga alustada. Isiklikult loodan väga,
et kogu protsess, mis hõlmab koostööd
erinevate osapoolte ja ka maaomanikega, hakkab minema kiirelt ja edukalt.
Lisaks oleme pikalt tööd teinud selle
nimel, et Rae valda hakkaks läbima uus
bussiliin, mille marsruut algab Tallinnast ja mis kulgeb läbi Järveküla ja Assaku Rae külla ja sealt edasi Jürisse. See
annaks Järveküla ja Rae küla piirkonna
inimestele mööda Vana-Tartu mnt-d liikumiseks uued võimalused. Uus liin tagaks Rae küla elanikele ühenduse ka uue
rajatava piirkonna kooli, Järveküla kooliga ning lisaks Jüri alevikuga, kus asuvad vallavalitsus ja valla gümnaasium.
Oleme pidanud seda väga oluliseks
ja igapäevaselt töötame selle nimel, et
buss hakkaks sõitma juba 2016. aasta
sügisel. Kui kõik läheb plaanipäraselt,
siis uus buss alustab samal ajal, mil avatakse uus kool. Loodame varsti anda
teada headest uudistest.

Rae küla elanike arvu muutus
1959 – 160
1970 – 172
1979 – 134
1989 – 103
1996 – 113
2003 – 168
2007 – 438
2009 – 555
2010 – 602
2012 – 753
2014 – 808
2015 – 940
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Harju maakaitsepäeval Tabasalus 23.06.2015
Foto: Riina Laherand

Rae naiskodukaitsjate lai haare:
küpsetamisest kuni püssilaskmiseni
Naiskodukaitse 2016. aasta kalendermärkmikule on kirjutatud vanasõna „Mitte kõik uitajad ei ole eksinud“. „See iseloomustab meid kõige paremini,“ tunnistab
üks naiskodukaitsjaid Veronika Isberg,
sest see on tema sõnul kolmas elu pere-kodu ja töö kõrvalt, mille naised on võtnud
elada.
Raes on juhtunud nii, et vahepeal pole
siin oma jaoskonda olnud. „Tegelikult on
Rae naiskodukaitse juba päris vana, sest
1929. aasta 15. jaanuaril sai see 13 liikme poolt asutatud,“ kõneleb igapäevaselt
politsei- ja piirivalveametis töötav Veronika.
Naiskodukaitse Rae jaoskonna esinaine
Anu Tolsa on rahul, et taaskord on tegusatele naistele võimalus antud. „Meie liikmete huvid on erinevad ja seepärast jagub
meid igale poole. Näiteks käime metsas ja
tuulame vanades väljaannetes naiskodukaitse ajalugu uurides, täiendame ennast
erialagruppides. Kui baasväljaõppe läbimine ja kord aastas oma jaoskonna üldkoosolekul osalemine on kohustuslik, siis
muust tegevusest saab võtta osa nii, kuidas
selleks kellelgi aega ja jaksu on,“ kõneleb
Anu Tolsa.
Kui Tolsa hakkab ette lugema üritusi,
kus Rae naiskodukaitsjad on oma esimese
tegutsemisaasta jooksul osalenud, läheb
päris mitu minutit, et nimekirja lõppu
jõuda. Tähtsamatest üritustest, kus naised
köögipoolel tegutsesid, toob Tolsa välja,
et 2015. aastal toitlustati sõdurikursusel,
esmaabi instruktori kursusel, õppusel
„Hunt 2015“, naiskodukaitse baasväljaõppel „Sõdurioskused“, erialagruppide päeval. Veel lisab Tolsa, et Peetri laadal jagati
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külarahvale sadu pannkooke ja maakaitsepäeval keedeti tervelt 600 portsu hernesuppi. „Meie naised peavad olema vastupidavad, et jõuda suuri koguseid toitu
keeta, aga me oleme ise rahul.“
Kuid ega toitlustamine pole ainult
naiste tegevus. Naised käivad Tolsa sõnul
koos kaitseliitlastega õppustel, proovivad
ka sõdurielu ning tegelevad isegi lillede
müümisega. „Eelmisel aastal müüsime
ka sinililli Veteranirockil ja jooksime Sinilillejooksul. Osalesime samuti Jüriöö
kompleksvõistlusel, olime noorte patrullvõistlusel kohtunikeks, läbisime kaitseliidu õppused „Siil“ ja käisime Pitka retkel.“
„Tegelikult on nii, et kõik naised
peavad kahe aasta jooksul läbima naiskodukaitse kohustusliku neljaosalise
baasväljaõppe, milleks on organisatsiooniõpetus, esmaabi, toitlustamine, sõdurioskused, ning pärast seda nad saavad
valida, mis laadi ettevõtmistes nad kaasa

Terje Võsu, Veronika Isberg tütrega Greete
Foto: Koit Isberg
Juulia Isberg, Anu Tolsa.

löövad,“ tutvustab Anu Tolsa naiskodukaitse süsteemi.
„Liitusin naiskodukaitsega eelmisel
aastal, erialagruppidest jäid mulle kohe
silma formeerimisgrupp ning side- ja
staabigrupp. Side- ja staabieriala eelistasin
seepärast, et siin saab olla tegevuse ja tehnika keskel. Mulle meeldib kiire tegutsemine ja käigud metsa. See huvi viis mind
juba eelmisel sügisel ka esimesele side- ja
staabieriala võistlusele Harju ringkonda
esindama,“ kõneles Koidu Kask, kes ei ole
tagasihoidlik seltskonna kiitmisel.
„Selle aasta 15. jaanuaril koos pereliikmete ja külalistega jaoskonna tähtpäeva
pidades ja aastat kokku võttes jäi liikmetelt kõlama mõte, et kavatseme sama aktiivselt tegutseda ka sellel aastal,“ kõneleb
Veronika Isberg. „Plaan on osa võtta Kose
malevkonna matkast veebruaris. Kindlasti
anname oma panuse Eesti Vabariigi aastapäeval 24. veebruaril ja maakaitsepäeval 23. juunil, omandame uusi teadmisi
valitud erialarühmades, koolitame uusi
liikmeid, toitlustame naiskodukaitse ja
kaitseliidu üritusi, korraldame võistlusi,
tähistame tähtpäevi ja käime koos kaitseliidu meestega relvadest laskmas.“
Isberg ja Tolsa kutsuvad naisi ühinema
naiskodukaitse Rae jaoskonnaga, sest selles organisatsioonis kaasa lüües saab oma
elu palju põnevamaks muuta ning kogu
aeg on võimalik tegeleda enesearenguga.
Rae jaoskonna liikmed saavad kokku iga
paaritu kuu esimesel esmaspäeval Rae vallavalitsuse ruumides Jüris.
Lisainfo: rae@naiskodukaitse.ee
RS
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Kas tänavu 150. aastapäeva tähistav
Rae vald on sündinud varem?
Vaida kandist pärit koduloouurija Peeter Böckler leiab, et 1866. aastal ametlikult asutatud Rae vald on alguse saanud
aastal 1816, mil kaotati pärisorjus ja
moodustati tänases mõistes haldusüksused.
17. sajandil hakati vallaks nimetama ühe
mõisa juurde kuuluvaid pärisoriste talupoegade majapidamisi ehk ühe mõisa
võimkonda, inimesi ja maid. 18. sajandil
hakkas see tähendama aga ka lihtsalt talupoegade kogukonda.
Pärast pärisorjuse kaotamist 1816 Eestimaal ja 1819 Liivimaal olukord muutus.
Pärast reformi hakati valdu moodustama
kohalike omavalitsusüksustena, enamasti mõisakogukondade kaupa. 1866. aasta
vallareformiga said vallad mõisast sõltumatuks, talupojad said ise endale esindajad volikogu näol valida. Seda aastat
loetakse tinglikult praegu meie vallas Rae
valla asutamise ajaks. Kas see on aga üheselt õige daatum?

Vald kui haldusüksus
tekkis 1816

23. mail 1816. aastal vastuvõetud Eestimaa
talurahvaseadusega kaotati pärisorjus. See
tähendas, et kogu maa tunnistati mõisniku omandiks ja mõisnik sundis talupoegadele peale varasemate koormisnormide
asemel nõndanimetatud vaba lepingu lühiajaliseks maakasutuseks.
Valla kui talurahva omavalitsusüksuse
tekkimine algas koos vallakohtu moodustamisega, kuid vald (seaduse sõnastuses mõisakoggodus) jäi endiselt mõisniku
kontrolli alla. Mõisniku meelevallas oli
valla üldkoosoleku kokkukutsumine ja
mõisnik kinnitas ka vallakoosoleku otsused. Valla tähtsaim ametimees oli vallatalitaja, kes teostas ka kõik arve- ja kirjavahetuse ning vallaelanike registreerimise ja
liikumiste arvestuse. Mõisavald võis mõisavalitsuse järelevalve all otsustada lihtsamaid talupoegade ühiseluküsimusi.
Mõisavald võis asutada ja ülal pidada talurahvakoole. Hakati talupoegi pärisorjusest vabaks laskma, vabakslaskmine pidi
lõppema 14 aasta jooksul ning vabakslastud said priinime (perekonnanime). 1836.
aastaks pandi kõigile kohustuslikus korras

perekonnanimed. Säilis mõisniku politseivõim, talupoegade liikumisvabadus jäi
piiratuks.

Reform aastal 1866

Vald tänapäevases mõistes, kui haldusüksus loodi Eestimaal juriidiliselt 1816. a talurahvaseadusega, kuid mõisa järelevalve
võim haldusterritooriumi üle kadus 1866.
a vallaseadusega. Sisuliseks muutuseks
kahe reformi juures oligi see, et 1816. aasta
talurahvaseadusega hakkas kehtima mõisa
haldusvõim, millega koos tekkisid omaette haldusüksused tänapäeva valla mõiste
tähenduses. Aastal 1866, mil kehtestati
vallaseadus, hakkas mõisnike ainuvõim

territooriumi haldusüksusel asenduma
volikogu võimuga, mille üle teostasid järelevalvet Vene keisririigi asutused.
Tuleb aga märkida, et vallaseaduse alusel 1866. aastal moodustatud valdade piirid ei kattunud paljudel juhtudel endiste
(1816. a reformiga loodud) mõisapiiridega, sest mitmed väiksed mõisapiirkonnad
liideti järgnevalt üheks vallaks.
Kui Rae valla algusaastaks on peetud
1866. või 1816. aastat, on valik kahe järelevalve vahel:
• 1816 – mõisnikul on õigus teostada järelevalvet (mõis kuulus Tallinna raele);
• 1866 – Vene keisririigil on õigus teostada järelevalvet.

Vallale nime andnud Rae mõisa lugu
Esimesed teated Rae mõisast (saksa k Johannishof) pärinevad 1390. aastast. 1503.
aastal oli mõis läänistatud Herman Lodele. Alates 16. sajandist kuulus mõis Tallinna
Jaani Seegile ehk Püha Johannese hospidalile, olles viimase majandusmõisaks. Sealt
pärineb ka mõisa saksakeelne nimi. Hiljem kuulusid nii Jaani Seek kui ka mõis Tallinna linnale (raele), mis andis paigale ka praeguse eestikeelse nime.
Kuni 17. sajandini olid mõisal (seegil) hiigelsuured maavaldused, mis hiljem eraldati mitmete eraldiseisvate mõisatena (Mõigu, Lehmja, Kautjala).
Tõenäoliselt olid mõisas (seegi tähtsust arvestades) juba keskajal kivihoonestus,
see ei ole aga meie ajani säilinud. Praegune peahoone – kõrgel soklil asetsev ühekorruseline viilkatusega historitsistlik kiviehitis – on ehitatud 1850ndatel.
Tõenäoliselt samast ajast pärineb ka hulk kõrvalhooneid. Need ei moodustanud
stiilset korrapärast ansamblit, vaid ääristasid peahoone esist pikka ja kitsast väljakut,
mis toimis ka mõisa majandushoovina. Mõisa park oli väike ning paiknes väikese
puudesaluna vaid peahoone tagaküljel.
Kuna tegemist ei olnud era-, vaid linnamõisaga, ei olnud esinduslikult lahendatud
ka mõisasüdamesse sissesõit. Kahe kilomeetri pikkune looklev tee (Tartu maantee vanalt trassilt) ei suundunud mitte peahoone keskteljele, vaid hoone ja väikese pargi
kõrvale, kust pääses hooneesisele majandushoovile.
Peeter Böckler
1850ndatel ehitatud Rae mõisahoone
2015. aasta suvel.
Foto: Rae Sõnumid
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tasub teada

Rae Kultuurikeskuse
sündmused
T, 19.02.2016 kl 19.00
„Me armastame Eestimaad“
Loe lk 15
K, 24.02.2016
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamine Rae vallas
Kl 10.30–11.30 Jüri kirikuaias
10.30 asetame küünlad Rae valla omavalitsus- ja kultuuritegelaste kalmudele Jüri surnuaias.
11.15 Kaitseliidu Jüri kompanii rivistus ja pärgade asetamine Vabadussamba jalamile Jüri kirikuaias.
Kl 12.00–13.30 Rae Kultuurikeskuses
Kontsertaktus kogu perele, Rae valla juhtide pidupäevatervitused, tublide valla inimeste tänamine ja tunnustamine.
Esinevad Helin-Mari Arder ja Kaido Kodumäe ning Patika Külakoor, päeva juhivad tublid Rae valla lapsed.
Vahvaid tegemisi jagub ka lastele. Olete oodatud kogu
perega!
N, 10.03.2016 kl 19.00
Lagedi koolimajas
Kontsert „Retro raadio“
Kontsert on inspireeritud Teise maailmasõja aegsest, eelsest ja järgsest ajast, mil raadio oli tõeline haruldus. Rahvusooper Estonia tenor Andres Köster esitab laule Enrico
Caruso, Mario Lanza, Yves Montandi, Édith Piafi, Georg
Otsa, Kalju Terasmaa ja Frank Sinatra repertuaarist.
Klaveril saadab Jaanika Rand-Sirp ja saatejuhi rollis on
Helgi Sallo.
Pilet 5 €, info kultuur@rae.ee või tel 605 6759
L, 05.03.2016 kl 19.00
Teraapiline paroodiakontsert „Mehed ei nuta“
Ohtralt
naeruteraapiat,
äratundmis- ja kaasalaulmise rõõmu pakkuv pidu
koos liikumis- ning tantsuraviga. Lugusid Eesti filmimuusika kuldvarast, sh
filmidest „Mehed ei nuta“,
„Viimne reliikvia“, „Nukitsamees“, „Siin me oleme“ jpt,
esitavad Rae valla laulu- ja
näitemänguharrastajad,
solistid ja koorid. Esinejaid
saadab ansambel Tõnu
Halliku juhtimisel.
Tantsuks ansambel Vanker.
Avatud kohvik.
Pilet 7 €, laudade broneerimine ja info kultuur@rae.ee
või tel 605 6759.
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RAE VALLA LAULULAPS 2016

Rae valla laste ja noorte lauluvõistlus toimub 2. aprillil
2016 Rae Kultuurikeskuses aadressil Aruküla tee 9, Jüri.
Lauluvõistlusel võivad osaleda kõik lapsed, kelle elukohaks on
registreeritud Eesti rahvastikuregistris Rae vald.
Lauluvõistluse juhend Rae Kultuurikeskuse kodulehel, info tel
605 6759 või kultuur@rae.ee
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Vabariigi aastapäeva eel tuuakse lavale meeleolukas
muusikaline võistumäng „Me armastame Eestimaad“
Rae kultuurikeskus on ette valmistamas suurt rahvapidu „Me
armastame Eestimaad“. Mida peol
pakute?
19. veebruaril toimub Jüris Rae
kultuurikeskuses üks igati meeleolukas ja kaasahaarav muusikapidu – „Me armastame Eestimaad“.
Tegemist saab olema lõbusa
muusikalise kontsert-mälumänguga populaarse telesaate ainetel,
kus vastamisi astuvad Rae valla
tuntud ja praegu veel tundmatutest talentidest koosnevad võistkonnad. Tiime püüavad võidule
tüürida valla kuulsaima näitetrupi OMAD staarid, kaptenid Priit
Põldmäe ja Aldo Laid. Priit on argipäeviti ametis Rae abivallavanemana, Aldo juhatab Jüri ja Harjumaa inimesi jahiradadele. Mõõtu
võetakse ja teadmisi testitakse nii
mälumängus, eesti hittide mõistatamises, eesti vanarahva tarkuste
tundmises, võidulaulmises kui ka
paljus muus.
Kodumaist kehakinnitust ja
turgutavat jooki saab osta koh-

Foto: Anneli Kardin

vikust. Sissepääsu peole saab lunastada 7 € eest ning soovitav on
endale, oma selts- või sõpruskonnale laud ette ära tellida. Broneerimiseks või lisainfo hankimiseks
kirjuta aadressil kultuur@rae.ee
või helista 605 6759.

Kes tulevad esinema ja
kas lavale on oodata
ka staaresinejaid?

Mängu juhib ja aitab kursil püsida
hõbehäälne sopran, Jüri Perekoori
ja Estonia Seltsi Segakoori laulja
ning solist, alati särav ja sarmikas
Helena Kirt. Laulumõistatusi esitavad ja eeslaulavad Kätlin Truus,
Peetri alevikus tegutseva Mamma
Mia Laulustuudio juht ja õpetaja,
ning telesaatest „Eesti otsib superstaari“ komeedina kuulsuste hulka
lennanud laulja ja näitleja Imre
Saarna. Tantsuks laulab ja mängib
ansambel Imre Saarna & The Beat,
kus mängivad pilli ka mitu meie
valla meest. Reklaamipause sisustavad Rae kultuurikeskuse koorilauljad ja rahvatantsijad.

Olete väga oodatud 24. veebruaril 2016

Eesti Vabariigi 98. aastapäeva tähistamisele Rae vallas
Jüri kirikuaias
10.30 asetame küünlad valla omavalitsus- ja
		 kultuuritegelaste kalmudele
11.15 Kaitseliidu Jüri kompanii rivistus, asetame
		 pärjad Vabadussamba jalamile
Rae Kultuurikeskuses
12.00–13.30 Kontsertaktus kogu perele
Valla juhtide pidupäevatervitused
Tublide valla inimeste tunnustamine
Esinevad Helin-Mari Arder ja
Kaido Kodumäe, Patika Külakoor
Päeva juhivad valla tublid lapsed
Vahvad tegevused lastele

Olete oodatud kogu perega!

Üritused
on

TASUTA
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Noorsoopolitseinik Irina Tsugart külalisõpetajana Vaida põhikoolis oma tööst rääkimas

Huvitav kool ongi huvitav!
Koolist särasilmselt koju jõudev õpilane
on märk sellest, et koolis oli huvitav. Kes
vanematest ei sooviks seda oma lapsele
ja milline Rae valla kool selle nimel ei
ole valmis pingutama. Viis valla kooli
näevad kõik selle nimel vaeva, aga vahel
võib tunduda, et otsides uusi viise olla
huvitav, jõutakse taas vanade võteteni.
Huvitava kooli olemuse kohta vahetati
aasta esimesel kuul kogemusi ja mõtteid
Sakus, kus toimus Rae ja Saku valla koolide esindajate ühine mõttetalgute üritus
„Huvitav kool“.

Huvitava kooli
mudelit on kaua otsitud

Peetri Kooli direktor Luule Niinesalu oli
pärast üritust seda meelt, et üritus oli tänuväärne, aga seda küsimust – milline on
huvitav kool – on sisuliselt küsitud juba
peaaegu 100 aastat tagasi. „Johannes Käis
rääkis ja kirjutas 1920.–1930. aastatel haridusreformist. Omanäolist kooli ja Eesti
kvaliteedikooli otsisid usinasti 1990. aastate haridustegelased, kes leidsid, et õppimine ja õpetamine peab muutuma õpilasest lähtuvaks ja tema arengut toetavaks,“
meenutas Niinesalu, kes on veendunud, et
lahendust, kuidas oleks koolis jõukohane
ja huvitav, on väga kaua otsitud.
Lagedi Kooli direktoril Imbi Oraval
on enda jaoks versioon huvitavast koolist
olemas, millest ta igapäevases koolielus
Lagedil ka juhindub. „Huvitav on see,
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mis on põhjalik, aga kindlasti ei väljendu
see ülepaisutatud ainekavades. Praegune
koolisüsteem õpetab lastele rohkelt faktiteadmisi – saadakse selgeks ruutvõrrand,
mällu talletub terve rida aastaarve ning
teatakse peast maailma riikide pealinnu, aga lihvimata jäävad oskused, mida
tänases maailmas hädasti vaja läheb: suhtlemisoskus ja enese motiveerimine.
„Igapäevase koolirutiini muudavad
huvitavamaks vaheldusrikkad õppemeetodid – väljasõidud, teatrite ja muuseumide külastused, osalemised siseriiklikes
ja rahvusvahelistes projektides. Huvitav
kool ei saa alata millestki muust kui õpetaja maine kujundamisest ja õpetajate ettevalmistamisest kõrgkoolis.“ Kauaaegne
pedagoog ja koolijuht Imbi Orav teab, et
kooli sobivad hästi avatud, sõbralikud inimesed, kes õpetajana on rahulolevad.

Võlusõnaks õpimotivatsioon

Käesoleva aasta sügisel õppetööga alustava Järveküla Kooli direktor Mare Räis
leiab, et lisaks sellele, et koolipere mõtleb,
kuidas koolielu saaks olla võimalikult mitmekesine, peab noor oskama oma elu ise
huvitavaks elada ja selleks on vaja ka kodust tuge.
„Huvitava kooli mõttetalgutel oli palju
juttu õpimotivatsioonist ja selle puudumisest. Leian, et kui suudame hoida elus uudishimu, siis saame loota ka õpimotivatsioonile. Ka õpetajal peab olema piisavalt
julgust valida õppekavast välja oluline,

mis aitab hoida fookuse paigas ning õppekoormuse mõistlikkuse piires.“
Mare Räis leiab, et õpilasel peab olema
samuti valikuvõimalus, et õppida midagi süvendatumalt ja teisalt võimalus oma
teadmisi mõne valdkonna süvateadmiste
jagamiseks.
Vaida Kooli direktor Piret Hallik rõhutab, et õpilasele lähenemine peab toimuma läbi südame ja arvestades õpilase
eripäraga. Selleks, et õpilaseni jõuda, on
eelkõige vaja teda mõista. Kuidas suudab
õpetaja oma õppeainet õpilasele selgeks
teha, kui õpilane võib olla probleemide
puntras näiteks perekonnaprobleemide,
õpiraskuste, psüühilise eripära pärast ja
tema mõtted on sootuks mujal.
Õppimine peab olema huvitav. „Ma ei
mõtle siin liigset mängulisust, vaid pigem
just seda, et õpetajad peavad kasutama erinevaid õpetamisevõtteid ja stiile (draamaõpe, aktiivõppemeetodid, õuesõpe jne).
Tuleb olla loov ja aeg-ajalt ka nutikas! Näiteks protsentide arvutamist saab õpetada
šokolaaditahvli jagamisega samuti ja vaheldus missugune,“ kõneleb Hallik.
Koolidirektorid on ühel meelel, et huvitavas koolis peavad õpetajad ajaga kaasas käima ja arvestama muutuva elu ja
võimalustega. Kuid võlusõnaks jääb siiski vana hea õpimotivatsioon, mis õpilase
arenguteel erinevates kooliastmetes võib
olla erinev ja mida ainult kool üksinda ei
saa luua.
RS
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Kasvav Jüri gümnaasium avab
uutele gümnasistidele uksed
Rae valla suurim kool Jüri gümnaasium
kutsub 9. märtsil tulevasi 10. klassidesse
kandideerijaid avatud uste päevale, kus
antakse ülevaade katsetest, õppekeskkonnast, õppesuundadest ja tuleviku väljavaadetest.
Jüri gümnaasium pakub võimalusi erinevate huvidega õpilastele, valida saab
kolme õppesuuna vahel: reaalsuund, ettevõtlus ja rahvusvahelised suhted ning rekreatsioon ja kultuurikorraldus.
Reaalsuunal on 1080 õpilasega Jüri
gümnaasiumis pikimad traditsioonid. Lisaks riigi kehtestatud õppekavale läbitakse
lisakursusi keemias, matemaatikas, füüsikas, majanduses, inglise keeles, joonestamises ja arvutiõppes, aga ka riigikaitses
ja teistes õppeainetes. See on heaks ettevalmistuseks neile, kes soovivad ülikoolis
end reaalvaldkonnas või insenerierialadel
proovile panna.

Ettevõtluse ja rahvusvaheliste suhete
õppekavas rõhutakse erinevatele majandusega seotud õppeainetele, keeleõppele,
rahvusvahelisuse ning õiguse tundmaõppimisele. Rekreatsioon ja kultuurikorraldus on välja töötatud eelkõige spordi- ja
kultuurihuviliste noorte jaoks.
Õppesuunda ei pea kohe kooli astudes
lõplikult valima. „Küsime kandideerijatelt,
mis suunal nad soovivad õppima hakata,
kuid pärast 10. klassi lõpetamist saab oma
eelistust muuta. Esimesel õppeaastal õpitakse sarnase kava alusel, valikkursustega
alustame tõsisemalt 11. klassis,“ selgitab
Jüri gümnaasiumi direktor Maria Tiro.
Kui praegu on gümnaasiumi osas avatud kaks paralleeli, siis tänavu sügisel algab praeguste plaanide kohaselt õppetöö
kolmes klassis kokku 70–80 õpilasega. Jüri
gümnaasiumis lõpetab tänavu 9. klassi üle
saja õpilase ja Tiro prognoosib, et paljud

neist jätkavad haridusteed kodukoolis.
„Tavaliselt tuleb ka teistest koolidest kümneid ja kümneid kandideerijaid ning seni
on ühele kohale olnud keskmiselt 1,5 soovijat,“ lisab Tiro.
Jüri gümnaasiumis tehtavat tööd tunnustas hiljuti ka Tartu ülikooli eetikakeskus, kes omistas õppeasutusele hea kooli
rajaleidja tiitli. Jüri gümnaasiumis tõsteti
esile õppekavaväliste tegevuste tähtsustamist ning rohkeid ja mitmekülgseid
huviringe. Eraldi märgiti ära positiivne ja
emotsionaalne tunnuslause „Täna parem
kui eile“.
„Tiitel on tagasiside sellele, et koolipere mõtted ja tegevused on aktsepteeritud
ning teiste koolidega positiivselt võrreldavad. Saame olla kindlad, et meie kool on
laiapõhjaline,“ ütleb Tiro.
Andres Kalvik

Tööle soovivate õpetajate poolest
saaks Järveküla Kooli juba avada
Järveküla Kooli direktori Mare Räisi sõnul
saaks valdkonna spetsialistidest õpetajate
poolest juba kooli avada, sest tööle on kandideerinud üle 60 inimese.
„Laekunud on enam kui 60 kandidaadi
CV-d, kelle esitatud dokumendid vastavad
nõuetele. Kõige enam on kandideerimisi klassiõpetajate ametikohtadele. Nende
hulgas on nii kogemustega õpetajaid kui

ka kohe-kohe ülikooli lõpetavaid noori,“
kõneles direktor, kes lisas, et enamasti oodatakse kooli, kus juhtkond toetaks uuendusmeelsust.
Töölesoovijate omaette rühma moodustavad direktori sõnul uued valda elama kolivad inimesed, kes soovivad oma elu kogukonnaga siduda. Arenev piirkond on avatud
suhtumisega õpetajatelegi tõmbekeskuseks.

„Nüüd ootame ära õpilaste hulga, kes
mujalt koolidest avatavasse kodukooli üle
soovivad tulla. Seejärel saab hakata õpetajatega lepinguid sõlmima. Loodame, et
õpilased ja vanemad usuvad uude sama
palju kui kandideerivad õpetajad,“ lõpetas
direktor lootusrikka kommentaariga.
RS
3D eskiisjoonis sügisel avatavast
ujulaga Järveküla Koolist.

veebruar 2016 • Rae Sõnumid

18

hariduselu

Tänapäeva koolis peaks olema
rohkem soolist võrdõiguslikkust
Foto: Rae Sõnumid

Meeste põud koolides on parajalt pika habemega probleem. Ainult et kelle jaoks,
kas koolis töötavate naiste, lapsevanemate
või kogu ühiskonna jaoks? Jüri Gümnaasiumi meespere arutleb, miks on meeste
põud probleemiks ning mida peab tegema
peale keskmise palga tõstmise, et mehed
koputaksid julgemini kooli personalispetsialisti uksele.

Mis peletab eemale

Tihti jääb meesõpetajale ülikoolis mulje,
et mis sinna kooli ikka minna. Mehi hirmutab koolist eemale see, et enamik õpetajaid on naisterahvad ning õpetajaameti
magistrikraad ja õppimise aeg ei ole vastavuses palgaga.
Õpetajatöös võib kindlasti mehi eemale peletada see, et töötatud aastad, pühendumus, tööstaaž ei anna tegelikult eeliseid. Mõnel muul erialal see just on nii, et
staažiga kaasneb suurem palk.
Viimaste aastate õpetajate palgatõus on
mingil määral kaasa aidanud meeste osakaalu tõstmisele koolides, kuid endiselt on
suur roll sissetulekul. Koolides on täidetud
põhimõtteliselt traditsioonilised meesõpetajate kohad (kehaline kasvatus, tööõpetus,
füüsika, keemia). Siiski näib, et ka teised
ametikohad vaikselt esile kerkivad, mis
viitabki ühiskonna muutusele haridusvaldkonnas ja ühiskonna üldisele muutusele.

Mis mõjutab otsust

Sama mõttega võib paralleele tõmmata ka
eeskuju kontekstis. Näiteks mulle ei meenu
enda kooli ajast ühtegi meesõpetajast eeskuju, kelle sarnaseks oleksin ise tahtnud saada.
Võimalik, et tänapäeva noorte meesõpetajate õppemeetodid, suhtlus, käitumisnormid
ja üldine mulje annab seesugust eeskuju
noorematele, kes 5–10 aasta pärast haridusvaldkonnas oma tööd tegema hakkavad.
Selline tüüpiline suhtumine, et mees
toob toidu lauale, on pere ülalpidaja ja
Eesti keskmine õpetaja on naine, tuleks
nii ühiskonna kui ka kooli tasandilt lõhkuda ja nii tuleksidki ka mehed rohkem
kooli tööle. Tegelikult ei ole küsimus üldse
palgas, vaid selles, millised on minu elustandardid ja valikud, mida soovin osta
ja omada jne. Kõikidel meestel ei ole selle
kohta ühesugust nägemust.
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Robert Ossipov ja tagaplaanil Maarika Avloi.
Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi direktorina ja Jüri gümnaasiumi ajalooõpetajana töötav Robert Ossipov leiab, et meesõpetajate põud on suur ja selle põhjuseks on
ühiskondlik hoiak. Kui räägitakse õpetajatest, on see seotud palgaga, mida peetakse
kehvaks. Õpetajate elu ja õpetajaks olemine on palju enamat kui palk, aga pidevalt
ainult palgast rääkimine mõjutab noorte otsuseid. Viimase PISA uuringu järgi on Eesti
15–16aastaste õpilaste hulgas õpetaja valik viimane. Ilmselt on noorte valiku põhjuseks ka see, et õpilastel pole eeskuju.
Liialt vähe on tehtud propagandat
meeste seas asumaks kooli tööle. Juba ülikoolis tuleb hakata kujundama meesõpetaja suhtumist kooli tööle asumiseks ja
seda tuleb toetada. Paljud erialad tegelikult toetavad seda, et ülikoolis õpitut tuleb
edasi jagada ja nii anda panus ühiskonda,
anda panus õpilastesse, kes meie tulevikku
kujundavad.

Õpilasi tuleb täna tuua õpetamisele
lähemale, näiteks erinevate ürituste, projektide kaudu ja seeläbi näidata õpetajatööd õpilastele. Siis ehk tekib ka õpilastel
rohkem õpetajatöö vastu huvi ja tuleks
rohkem mehi kooli tööle.
Jüri Gümnaasiumi meespere
Rae–Saku ühiste mõttetalgute
„Huvitav kool“ raames

Mis aitab
Kindlasti toovad mehi rohkem kooli erinevad algatused, näiteks projekt „Tagasi
kooli“, kus on erinevate erialade esindajatel võimalus oma erialast ainetundidesse
rääkima tulla. Seda projekti peaks rohkem
rakendama, siis ehk tuleks ka rohkem
mehi kooli tööle ja tekiks rohkem huvi
meeste hulgas kas või osaliselt töötada
kooli hüvanguks.

Kuulutati välja hange Vaida
põhikooli laiendamise I etapi
ehitustööde läbiviimiseks.
Riigihangete registris avaldati teade
„Vaida Põhikooli juurdeehituse ehitustööde peatöövõtt“ 19.01.2016.
Pakkumuste avamine toimub 11.02.2016
kell 10.00.
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Sisemine motivatsioon
ja konflikt iseendaga
Jaanuarinumbri artiklis kirjutas Rae
vallas töötav motivatsioonikoolitaja
Madis Lokotar sellest, kuidas konflikt
võib olla motiveeriv, sel korral jagab
koolitaja soovitusi sisemiste konfliktidega toimetulemiseks.
Eelnevates artiklites olen lühidalt rääkinud
töökaaslaste ja alluvate motiveerimisest
ning konfliktide lahendamisest. Tundub
mõneti hirmutav lugeda küsitlusi, milles
70% töötajatest tunneb iga nädal seda, et ei
taha hommikul tööle minna ning vaid 7%
vastanutest teevad tööd, mis neile meeldib.
Nüüd oleks sobiv hetk rääkida sellest, millest algab teekond motivatsiooni ja oskusliku konfliktide lahendamiseni.
Sisemise motivatsiooni üks tegur on
saavutusvajadus. Lihtne näide on see, et
ükski tippsportlane ei tegele enda valitud
alaga selleks, et olla terve karjääri viimasel kohal. Vajadus midagi saavutada on ka
jõuks, mis motiveerib inimesi suuremal või
vähemal määral karjääriredelil kõrgemale
püüdlema. Omal kindlal kohal seisab ka tegevusest saadav rõõm. Vastu iseenda tahtmist ei saa valitud alal kunagi edukas olla.
Tegevus peab alati olema mingil määral
rõõmu pakkuv ehk inimene teeb seda sellepärast, et talle meeldib seda teha. Kui sõber
kutsub teid appi aeda parandama, siis ei ole
ju esimeseks mõtteks see, et ma sooviksin
vastutasuks saada midagi materiaalset.
Kindlasti on paljud vanemate sunnil
käinud trennis, mis neile ei meeldinud, või
töötanud täiskasvanuna mingil ametialal,
mis neid ei köitnud. Aga paljud teist tegelevad praegu sama spordialaga? Või käivad
jätkuvalt samal tööl, mille valisid keerulise
majandusolukorra lahendamiseks ehk vastu
tahtmist? On ilmselge, et lõputult ei saa teha

tööd, mis on tahtevastane. Sisemiseks tõukejõuks võib pidada ka soovi ennast erinevate
tegevuste käigus arendada. Loomulikult on
ka see aspekt eelmistega seotud. Mina pole
kunagi kudunud – iseenesest oleks see ju
tore tegevus küll. Ma lihtsalt ei näe põhjust
antud oskust arendada, sest mulle ei paku
see huvi ja rõõmu. Kindlasti leiab iga lugeja näite enda elust, kui ta on oma oskusi
arendanud, sest see on olnud lõbus või on
sooviks olnud läbi uute teadmiste saavutada
elukvaliteedi parandamine.
Isiklikku motiveeritust mõjutab suuresti
ka väliskeskkond. Väline motivatsioon aitab eelkõige tõsta sisemist tahet ja rõõmu
tehtavast tegevusest. Ilma väliskeskkonnast
tuleva motiveerimiseta pole lõputult võimalik ka ise olla sisemiselt motiveeritud. Paljud
mäletavad hästi oma esimest tööpäeva uuel
kohal, millele eelnes ootusi tõstev töövestlus.
Pärast sisseelamise protsessi ei tundunud
aga kõik enam õige olevat. Põhjendamatud
etteheited, pahurad näod, pidevalt lisanduvad uued kohustused, mida te ei oodanud,
ja ebaviisakad kliendid. See kõik lööb mõra
enesemotivatsiooni ja lõpuks tekib paratamatult mõte, kas antud tööl jätkata. Sisemine motivatsioon sõltub neljast põhilisest
komponendist, kui inimeses eksisteerib
nende omavaheline kooskõla, siis ollaksegi
ülesandeid lahendades edukad.

Sisemise konflikti
alge meie sees

Konfliktid ei eksisteeri mitte ainult meie
ümber, vaid ka meie sees. Sisemine konflikt
saab alguse sellest, kui tekib otsustamatuse tunne erinevate valikuvõimaluste vahel. Kindlasti tekib paljudele humoorikas
mälupilt Lõuna-Ameerika seriaalist, kus
peategelane peab tegema otsuse vaese, hea-

Madis Lokotar
tahtliku maatüdruku ja kahepalgelise linnapreili vahel. Valiku tegemine ei pruugi
alati olla kerge, sest valikuks ei pruugi olla
üdini hea ja halb pool. Võib tekkida olukord, mille käigus tuleb langetada otsus
kahe meeldiva asja vahel. Selleks võib olla
uue auto valik – teile tunduvad korraga
mitu marki ja pakkumist õiged. Olukord
läheb keerulisemaks siis, kui valik on kahe
töökoha vahel. Üks on näiteks lähemal ja
väiksema töötasuga ning teine kaugemal ja
suurema töötasuga. Samas puudub teil kindel visioon sellest, millises kohas oleksite
edukamad ja kumb kollektiiv on toetavam.
Valiku tegemine ei muutu kergemaks
ka siis, kui tegemist on võrdselt ebameeldivate võimalustega. Kas kannatada töötamist keskkonnas, kus teid põhjendamatult
alandatakse, või lahkuda töölt ja loota, et
suudate kiirelt leida parema koha? Töökohalt lahkumine võib aga põhjustada suure
eelarveaugu ja te ei pruugi tööd leida nii
kiiresti, kui arvasite.
Sisemine konflikt tekib ka olukorras, kus
peate valiku langetama millegi vahel, mis on
meeldiv ja ebameeldiv korraga. Üks näide
oleks, kui saate pakkumise töötada kodust
kaugel. Ühest küljest pakutakse teile suuremat tasu, kuid samas ei pruugi perekond seda
aktsepteerida. Sisemise konflikti aitab lahendada see, kui kaalute olukorra plusse ja miinuseid ning surute maha algse emotsiooni.
Kuna inimene ise ei suuda olla enda vastu
alati objektiivne, siis oleks ettenägelik kaasata sisekonflikti lahendamisesse ka väliskeskkond ehk lähedased või head töökaaslased.
Ei tohi unustada, et sisemise konflikti lahendamise tagajärg/tulemus võib mõjutada ka
sind ümbritsevate inimeste elu ja heaolu.
Madis Lokotar
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Eesti patsiendid
saavad nüüdsest tasuta
õigusnõustamist
Advokaadibüroo LMP ja Eesti Õigusabi Selts hakkasid pakkuma tasuta õigusnõustamist patsientidele, kes pole rahul neile
osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga.
Aasta alguses pandi alus meditsiiniõiguse portaalile www.
oigusabiselts.ee, milles tutvustatakse Eesti meditsiiniõigusega
seotud uudiseid ja probleeme ning kus on võimalik esitada küsimusi meditsiiniõiguse ekspertidele.
Lisaks on patsientidelt võimalik saada meditsiiniõiguse portaali vahendusel tasuta õigusnõustamist neile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga seotud küsimustes. Selle saamiseks
tuleb valida ülalt menüüst „õigusabiteenused“, mille alt omakorda „tasuta õigusabi“ (www.oigusabiselts.ee/oigusabi/tasuta)
„Otsustasime käivitada meditsiiniõiguse portaali, sest paljud
patsiendid pole teadlikud enda õigustest ning tervishoiuasutuse vastutusest patsientidele osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedi eest. Meile on väga oluline, et inimesed saaksid tasuta
võimaluse konsulteerida meditsiiniõiguse ekspertidega,“ ütles
Eesti Õigusabi Seltsi juht Tanel Melk.
Tasuta õigusabi pakutakse üksnes patsientidele, kes pole rahul neile Eesti Vabariigis asuva tervishoiuasutuse poolt osutatud tervishoiuteenuse kvaliteediga.
RS

Rae vallavalitsuse hallatav

Õie Lasteaed otsib
õppealajuhatajat, õpetajat,
eripedagoogi ja tugiisikut.
Kontakt:
Eda.Murd@6ie.edu.ee või tel 5341 4387
Koduleht:
lasteaiad.rae.ee/oie-kontakt/
Lasteaia aadress: Võsa 16, Jüri alevik

Võsukese Lasteaed Jüris

otsib oma ägedasse meeskonda logopeedi, eripedagoogi, muusikaõpetajat ja osakoormusega
tervishoiutöötajat.
Kinnitame, et meiega ei hakka iial igav, lapsed on
laste moodi, õhk on motivatsioonist raske ja pidu
on iga päev.
Täiendavad küsimused ja/või CV tuleks esitada
hiljemalt 19. veebruariks 2016
aivi@v6suke.edu.ee, 55 560 197.
Rae Sõnumid • veebruar 2016

Fotol Erki Saks Rae Kossu meeskonnast, kes osales võistlusega
„Tõmba, Jüri“ samal päeval toimunud Rae valla mängude teatesõudmise etapil.

„Tõmba, Jüri!“
sõudeergomeetri
päeval sündis uus
osalejate rekord
13. jaanuaril toimunud „Tõmba, Jüri!“ sõudeergomeetri võistlusel
osales kokku ligi 300 sõudehuvilist.
„Tõmba, Jüri!“ võistlus toimus sellel aastal Rae spordikeskuse Jüri spordihoones juba 8. korda. Algselt Jüri Gümnaasiumi
sõudmisvõistlusena Urmas Põldre eestvedamisel käivitunud üritus on nüüd saanud juurde ka „Tõmba, Jüri!“ sõudeõhtumiitingu
ning Rae valla mängude teatesõudmise.
Sellel aastal osales Jüri Gümnaasiumi finaalsõitudes koos õpilaste ja õpetajatega 98 sõudjat, silmapaistvamaks tulemuseks võib
nimetada 6.–7. klassi poiste võitja Rainer Matvei 500 m kooli rekordit ajaga 1,33,4.
„Tõmba, Jüri!“ õhtumiitingul osales kokku eri vanuseklassides 51 sõudjat, päeva parima tulemuse eest hoolitses meeste 1000 m sõidus Martin Kivilo ajaga 02,52,4, mis on samuti
võistluse rekord. „Tõmba, Jüri!“ õhtumiitingut austas oma kohalviibimisega ürituse patroon Jüri Jaanson.
Päeva viimases osas toimus Rae valla mängude Rimi teatesõudmine, mille avasõnad ütles olümpiamedalimees ja riigikogu liige Jüri Jaanson. Rae valla mängude Rimi teatesõudmisel osales 24 kuueliikmelist võistkonda, kuhu pidi kuuluma 2
naist ja 4 meest. Päeva kiireimat aega näitas ülivõimas Tallinna Vangla võistkond Karla küla ja Rannahunt/Peetri ees.
Ürituse viisid läbi Jüri Gümnaasium, Rae valla spordikeskus
ning MTÜ Jüri Gümnaasiumi Vilistlaskogu, üritust kaasrahastas
Hasartmängumaksu Nõukogu. Üritust toetasid Rimi Eesti, Saku
Õlletehas, Spordihooldus OÜ, Spot of Tallinn ja Crossfit I&M.
Mikk Sarik
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Lagedi fitness-trennides tehakse
nii traditsioonilist steppi kui ka
populaarset pilatest
Lagedi Kooli spordisaalis on juba 4 aastat
järjest toimunud 2 korda nädalas erinevad
rühmatreeningud. Aeroobikatreener ja pilatese instruktor Kadi Truuleht kõneleb,
mis vahe on step-aeroobikal, fatburn’il,
ringtrennil ja pilatesel.
Mida kujutavad endast step-aeroobika,
fatburn, ringtrenn ja pilates?
KT: „Step-aeroobikas kasutame treeningvahendina spetsiaalset stepipinki, millele on
ehitatud üles kogu treeningtund. Alustame
alati soojendusega, seejärel õpime selgeks
stepi-combo (lihtsamad sammu-kombinatsioonid stepi-pingil). Aeroobsele osale järgneb lihastreeningu osa ja venitus-lõdvestus,
mida teeme samuti pingil. Kuivõrd tegemist
on nn easy-step-tunniga, siis midagi ülejõukäivat selles tunnis kindlasti ei ole. Trenn
sobib nii naistele kui ka meestele ning vastavalt osaleja treenituse tasemele saab trenni
toonust tõsta väikeste hüpetega või lisatreeningvahendeid kasutades (nt raskused kätel
suurendamaks ülakeha toonust).
Fatburn ehk rasvapõletustrenn on vana
hea nn Jane Fonda stiilis aeroobika, kus
hoitakse pulsisagedust teadlikult madalal, rasvapõletustsoonis. Trenn algab kerge soojendusega, seejärel moodustatakse
aeroobne kombinatsioon, tehakse läbi
kogu keha lihaskonda hõlmav jõutreeningu

plokk ning treening lõpeb traditsioonilise
lõdvestusvenitusega. Ringtreeningus läbivad osalejad nn treeningbaase, kus teatud
ajalimiidi jooksul sooritatakse erinevate
treeningvahenditega ette antud lihasharjutusi. Lagedil on vahenditena kasutusel
hantlid, lindid, papptaldrikud, graatsiakettad, step-pingid, hüppenöörid, pallid.“
Kirjeldamata jäi veel pilates, see on kuuldavasti kõige uuem treeningmeetod?
KT: „Jah ja ei. Eestis on pilatest harrastatud
juba alates aastast 2003, Lagedil on käimas
tänavu teine treeninghooaeg. Tegemist on J.
H. Pilatese loodud treeningmeetodiga, mida
maailmas tuntakse kui tervise- ja ravivõimlemist. Pilatese abil saab parandada inimese
üldist tervist ja seda säilitada. Samuti on pilatesest abi vigastuste ja haiguste ennetamisel,
meetodit kasutatakse ka taastusravis. Pilatese eesmärk on hoida inimese keha ja luustik
mitmekülgselt liikuva, tugeva ja tervena, siin
treenitakse lihaskonda seestpoolt väljapoole,
suurem tähelepanu kuulub just keha keskosa lihastele. Samuti aitab pilates kaasa mõttetegevuse arendamisele, lõõgastumisele,
inimese keha ja vaimu tasakaalu saavutamisele. Lagedi puhul tuleb kindlasti mainida,
et tegemist on matipilatese tundidega, kus
treenitakse süvalihaskonda kasutades eeskätt omakeharaskust ja gravitatsioonijõudu.

Ent ka siin lubavad 34 põhiharjutust (min 3
variatsioonis: algtase, kesktase, edasijõudnu, supertase) ning lisatreeningvahendid
muuta vajadusel tunni ülesehitust, tõsta või
langetada treeningkoormust, muuta tunnid
vahelduvateks.“
Kevad ja suvi pole enam mägede taga.
Mis võiksid olla käesoleva talve-kevade
trennihooaja märksõnad?
KT: „Liikumisrõõm, järjepidevus ja mitmekülgsus. Hoidugem olemast katsejänesed,
kes nn jo-jo’tavad erinevate dieetide vahel,
seades samal ajal treeningutele põhjendamatuid ja valesti seatud eesmärke. Nautige
pigem nädalakava, kus planeerite trenne
hoopis laheda seltskonna, super enesetunde
ja/või vahva meeleolu pärast. Iga harjumus
võtab omaksvõtmist minimaalselt kaks nädalat ning eeldab järjepidevust – nii on see
tervisliku toitumise, eluviisi ja liikumise
puhul. Ärgem keelakem endil elamast, ent
soovitan teha teadlikke, läbimõeldud ning
järjekindlaid samme kvaliteetsema ning
elamusterohke elu nimel. On need siis tervislikud ja mitmekülgsed maitseelamused
toidulaual või erinevad liikumisviisid nii
sise- kui ka välitingimustes. Mitmekülgsus
ei lase rutiinil ligi tulla, järjepidevus kasvatab
iseloomu ning loob kvaliteetset elu.“

Jüri spordihoones step-pingi treening Marleen
Hiiekivi juhendamisel. 
Foto: Anneli Kardin

veebruar 2016 • Rae Sõnumid

22

spordielu

Tallinna Vangla võitis
teatesõudmise ja tõusis ainuliidriks
Foto: Anneli Kardin

Tallinna Vangla võistkonda kuuluva Vadim Ventmanni näoilme räägib iseenda eest – mees andis endast kõik.

Rae valla mängude viienda ala, teatesõudmise võitis veenva ülekaaluga Tallinna
Vangla. Esikoha saanute esindaja Marek
Mööl ei teinud saladust, et võidu järele
tuldigi.
„Eesmärk oligi võita, kõige raskem oli
sooritada kiire vahetus,“ lausus Mööl.
„Otseselt sõudmisega meil keegi ei tegele, kuid töö juures asuvas jõusaalis on
sõudeergomeetrid olemas ja päris võõras
see ala meile pole. Oleme kõik füüsiliselt keskmisest paremas vormis, sest tööl

Rae Sõnumid • veebruar 2016

TULEMUSED
Teatesõudmise 10 paremat: 1. Tallinna Vangla 9.45, 2. Karla küla sõbrad 9.59,5, 3.
Rannahunt/Peetri VK 10.20,1, 4. Rae kossu pere 10.29,1, 5. Rae veteranid 10.29,6,
7. Peetri Lasteaed/Põhikool 10.31,1, 8. Rimi 10.38,5, 9. Järveküla 10.42,9, 10. Patika
10.44,8.
Rae valla mängude kokkuvõttes 10 paremat: 1. Tallinna Vangla 229,2, 2. Rannahunt/Peetri VK 225,6, 3. Peetri Sport 218,4, 4. Lagedi SK 212,4, 5. Karla küla sõbrad
207,6 6. Peetri Lasteaed/Põhikool 190,8, 7. Patika 187,2, 8. Rae kossu pere 184,8, 9.
AIM Pruduction 180, 10. Digit 172,8.

spordielu 23
peab regulaarselt kehalisi katseid sooritama.“
Tallinna Vangla võidukasse koosseisu kuulusid Marta Uju, Kadi Veervald,
Miko Oja, Tõnis Koit, Vadim Ventmann
ja Ivar Mai. Olümpiamängudel kahel
korral hõbeda võitnud sõudmislegendi
Jüri Jaansoni poolt avatud teatesõudmises tuli teiseks Karla Küla Sõbrad ja
kolmandaks Rannahunt/Peetri VK. Esikolmikule pani väärikad auhinnad välja
Rimi. Suurt lumetuisku trotsides leidis
Jüri spordihoonesse tee 24 võistkonda
kokku 144 spordisõbraga.
Ka avaalal petangis parim olnud Tallinna Vangla tõusis kokkuvõttes ainuliidriks,
kuid edu kahel eelmisel hooajal üldvõidu
pälvinud Rannahunt/Peetri VK ja Peetri
Spordi ees pole suur. „Meie eesmärk on
esikohta lõpuni enda käes hoida. Kõige
keerulisemaks kujuneb ilmselt vibulaskmine, sest sellega pole varasemat kokkupuudet. Samas on see uus ala ka konkurentidele,“ ütles Mööl.
Esimesest aastast peale Rae valla mängudel osalev Karla küla sõprade võistkond
koosneb hingestatult sportivatest asjaarmastajatest, kuid ettevalmistus ja tiimisisene konkurents teeb silmad ette nii mõnelegi profiklubile.
„Teeme üheskoos trenni ja enne igat
ala on meil katsevõistlused. Kuna meil
on nimekirjas 18 inimest, siis kõik liht-

Foto: Anneli Kardin

Vallavanem Mart Võrklaev õnnitlemas võitjaid
salt ei mahu starti,“ selgitas Karla küla
sõprade eestvedaja Nele Marrandi.
„Sõudmises oleme ka varasemalt esikolmikusse jõudnud ja seetõttu oli tulemus
ootuspärane. Kokkuvõttes tõuseme pärast totaalselt ebaõnnestunud nooleviskamise tulemuse mahaarvamist viiendalt kohalt kindlasti kõrgemale. Meie

KOMMENTAARID
Aimar Sepa, SK Elmaksi Fööniks: „Läksin suure hurraaga sõudma, kuid tõmbasin end kinni. Ka võistkonnakaaslased olid esimest korda sõudmas. Salakaval ala.
Osaleme Rae valla mängudel esimest aastat. Kuigi oleme siin piirkonnas pikalt tegutsenud, ei teadnud varem
sellest sarjast midagi. Võistkonnas on ainult firma töötajad. Tore, et viitsitakse laua tagant püsti tõusta ja end
liigutada. Loodame, et võistkond on nime vääriline ja
tõuseme fööniksina tuhast. Äkki oleme head kabetajad?
Mälumäng ja teatejooks on ka tulemas.“
Sirli Kants, Jüri gümnaasium: „Kooli võistkonna eestvedamine on esimest aastat minu õlul. Oleme panustanud sellele, et Rae valla mängudel lööksid kaasa peamiselt õpilased. Päris keeruline ülesanne. Kuna suhtlus
käib peamiselt interneti kaudu Stuudiumi vahendusel,
siis pole õpilased varmad vastama. Palju on ka viimasel hetkel äraütlejaid. Seetõttu pidin teatesõudmisse

trumpalad nagu orienteerumine ja teatejooks on ees, kuid komistuskiviks võib
kujuneda mälumäng.“
Rae valla mängud jätkuvad 12. veebruaril, kui Rae kultuurikeskuses toimub
kuueliikmelistele võistkondadele mõeldud
kabeturniir.
Andres Kalvik

kaasama kuuenda klassi õpilase. Kooli uue spordijuhi
tulekuga loodame eelkõige organisatoorse poole pealt
paremaks minna ja Rae valla mängude üldtabelis tõusta. Varasematel aastatel on just vastupidavusalad meie
trumbiks olnud. Samas on pokkeriturniirile väga palju
tahtjaid just poiste hulgas.
Margus Vain, Patika küla: „Teatesõudmise tulemusega
võib üldiselt rahule jääda. Oleksime kindlasti paremini
teinud, kui saanuks eelnevalt harjutada. Käisime üheskoos eelmise aasta kevadel sõudeergomeetritel trenni
tegemas – Jüri spordihoones on selleks head võimalused
–, kuid sügisel see paraku ei õnnestunud. Sõudmine on
keeruline ala, mis nõuab nii jõudu kui ka vastupidavust. Kui korralikku soojendust ei tee, võib hinge kinni
tõmmata. Ainult toorest jõust ei piisa. Osaleme Patika
küla võistkonnaga Rae valla mängudel neljandat aastat
ja tore, et küladel eraldi arvestus on. Viskan ühe mõtte veel välja – võiks kaaluda ka perede arvestust, kuigi
tean, et kuut inimest on keeruline ühest perest leida.“
veebruar 2016 • Rae Sõnumid
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vallavalitsuse teated

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Järgmise detailplaneeringu koostamise algatamisest:
Rae küla Viskari kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.01.2016 korraldusega nr
118. Planeeritav ala asub Rae külas, Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja
Raeküla tee nurgal. Juurdepääs alale on
planeeritud avalikult kasutatavalt Raeküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa, ärimaa, äri- ja
tootmismaa kruntideks ning üldkasutatava maa ja transpordimaa kruntideks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa ja äri- ja tootmismaa
juhtotstarve.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 22.02.2016–
07.03.2016 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9:
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 632. 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.
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• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 07.03.2016.
Järveküla Männimetsa tee 29 ja 31 kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.02.2015 korraldusega nr
174 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
19.01.2016 korraldusega nr 82. Planeeritav ala asub Järvekülas Männimetsa tee
ääres. Juurdepääs alale on planeeritud
Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,32 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM
Lao kinnistu ja lähiala detailplaneeringut
pos 14 ja 15 osas. Detailplaneeringuga
liidetakse kinnistud üheks elamumaa sihtotstarbeliseks kinnistuks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 07.03.2016.
Järgmiste detailplaneeringute avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud 08.04.2014
Rae Vallavalitsuse korraldusega nr
444 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
13.10.2015 korraldusega nr 1530.
• Planeeritav ala asub Lehmja külas Lauda
ja Rukki tee ääres. Juurdepääs toimub
Lauda ja Rukki teelt. Planeeringuala suurus on ca 69 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 11.12.2007
otsusega nr 340 kehtestatud Lehmja küla
Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee
ääres asuva Assaku aleviku ja Lauda tee
vahele jääva ala detailplaneeringut Rukki
tee 4, 6, 6a, 8, 10, 12, 13, 13a, 13b, 14, 15,
17 ja 19 kruntide osas. Määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa
juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus kolmelt

isikult ja ühelt ametilt vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
04.02.2016 kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla
tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Aaviku küla Padriku kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 05.01.2016 korraldusega nr 1. Planeeritav ala asub Aaviku külas riigimaantee
nr 11114 Jüri-Vaida maantee ääres hoonestatud ja perspektiivse elamuala kõrval.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 9,0 ha.
• Detailplaneeringuga planeeritakse jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks maatulundusmaa ja üheks
elamumaa ning üheks transpordimaa
sihtotstarbega krundiks, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, mille kohaselt asub Padriku kinnistu haljasmaa-rohekoridoride
alal, kus detailplaneeringute koostamisel
tuleb tagada tingimused loomade takistamatuks läbipääsuks ja ohutus külgnevatel liiklusaladel.
Vaida aleviku Vana-Vaida tee 15 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 12.01.2016 korraldusega nr
24. Planeeritav ala asub Vaida alevikus
Vana-Vaida tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele alale Vana-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on määrata ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, parkimine, tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud perspektiivne ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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Veebruari
pakkumised
10.02.-29.02
PAYOT NÄOHOOLDUS 

35

JUUSTE VÄRVIMISEGA MATRIXI
JUUKSEHOOLDUS TASUTA.
SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 min. 25
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TOOLID
KÕIGUVAD?

MAI LATTE
VIIMISTLUSE VÄRSKENDUS
Tappide
parandamine,
MÖÖBLI PARANDAMINE
tappide
liimimine,
MÖÖBLI RESTAUREERIMINE
polstritööd
MÖÖBLI REMONT
TOOLI REMONT
LAHTISTE TAPPIDE LIIMIMINE
VANA MÖÖBLI PARANDUS
KATKISE MÖÖBLI REMONTIMINE
RIIDEVAHETUS
KANGA VAHETAMINE
POLSTRITÖÖD
POLSTERDAMINE
LAUAPLAADI LIHVIMINE
VIIMISTLEMINE
VÄRVIMINE
LAKKIMINE
POROLOONI
VAHETUS
MÖÖBLI
PARANDUS
VIIMISTLUSTÖÖD
RESTAUREERIMINE

+372 5551 9412
info@mailatte.ee

Rae Sõnumid • veebruar 2016

Küti tee, Peetri
www.mailatte.ee

RIGPA EHITUS
Siseviimistlus- ja remonditööd
 vannitubade plaatimine
 seinte ja lagede värvimine
 tapeetimistööd
 põrandate paigaldamine
Omame 15-aastast kogemust
Võta ühendust Heldo Korbe
56689492, korbeheldo@gmail.com

reklaam 29
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!

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

NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
RAE VALLAS!
Kutsume vallarahvast
oma silmi kontrollima ja
prille ostma!

Ootame Teid
16.02.2016 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!

Müüa kuivad

küttepuud
Kask, saar ja mänd
Pikkus 30,40 ja 50 cm

Puud asuvad
Rae Vallas
Tel: 5115800
veebruar 2016 • Rae Sõnumid
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PEETRI KÕRTS

12 Veebruaril algusega kell 20.00 Peetri kõrtsis
Valentinipäeva pidu
Esineb rahva lemmik ansambel VINT
Parimale ja silmapaistvamale paarile auhind
Peetri tee 19, Peetri alev
Tel: 60 999 89

Õhtu riietus võiks sisaldada
värve punane / roosa

Peetri aleviku üldkoosolek
9.märtsil algusega
kell 19.00 Peetri koolis.
Päevakorras: Ülevaade tehtust ja
uue aasta plaanidest, alevikuvanema
valimine, vallavõim annab ülevaate
piirkonna arengust ja plaanidest.
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Rataste müük.
Märtsi lõpuni -20%!
Aadress: Tartu mnt 171/3 Mõigu
www.author.ee

veebruar 2016 • Rae Sõnumid
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JÜRI keskus on juurde saanud uue ridaelamu
Jüris Ellemäe tänavas on ühendatud esmapilgul
kaks võimatut olukorda – elu keskuses ja samal
ajal privaatsus. RKV Projekt ehitas Jüri keskusesse
6 korteriomandiga B-energiaklassi ridaelamu,
millest neli majaosa on leidnud õnnelikud omanikud ning kaks osa ootavad omanikku.
Kodu ostes mõtled ka selle peale, et kõik eluks vajalik võiks
läheduses olemas olla. Näiteks toidupood, kool, lasteaed, ilusalong, postkontor, sularaha- ja pakiautomaadid, raamatukogu,
ühistranspordi peatus, loomaarst, apteek, kiirabipunkt, spordikeskus ja terviserajad. Oluline on ka Tallinna lähedus. Sellised
tingimused on olemas Jüris Ellemäe tupiktänavas vastvalminud
ridaelamus.
Ridaelamust on müügis veel kaks majaosa. Ostjal on võimalus oma maitse järgi valida värvid, põrandakatted, vaheuksed, keraamilised plaadid ja sanitaartehnika. Lõppviimistluse
teostuse osas on võimalik kokku leppida arendajaga või sellega ise tegeleda.
RKV projekti juht Riho Vane selgitab, et majade kommunaalkulud on tagasihoidlikud, sest ehitamisel on rangelt
järgitud nõudeid B-energiaklassi majadele. Maja soojuse
vesipõrandakütte ja sooja tarbevee kaudu tagab Jüri kaugküttesüsteem. Iga majaosa tasub soojuse eest oma mõõtja alusel.
Värske õhk minimaalsete soojakadudega on tagatud Danthermi passiivmaja ventilatsiooniseadme kaudu.
Arhitekt Ahti Luhaäärele oli tehtud ülesandeks projekteerida
majad võimalikult eraldiseisvatena, mistõttu naabrite toimetamisi läbi seina ei kuule. Ühine on vaid vundamendi taldmik.
Planeeringus on arvestatud ka ilmakaartega. Hommikupäikest saab nautida majaesisel terrassil ja õhtupäike paistab
maja aeda ja saunapoolsele terrassile.
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Ridaelamu ümbrus on haljastatud ja igal korteriomandil
on tagatud oma osa kinnistust notariaalse kasutuskorra kokkuleppega.
“Oma silm on kuningas,” ütleb Riho Vane. “Kohale tulles
tunneb inimene kõige paremini ära, kas talle elukeskkond
meeldib ja sobib. Maja tutvustamine ei maksa midagi.
Tuleb vaid ette helistada ja aeg kokku leppida.”
Ellemäe tänav koos kuue eramuga loodi 2001. aastal Ellemäe talu maadele. Teise etapina alustati kuue boksiga ridaelamu ehitamist 2013. aastal. Ellemäe tänaval elab kümme
toredat peret, kes on väliüritustel meeleldi koos tähistanud nii
jaanipäevi kui ka aastavahetusi. Lisaks majadesse sisse ehitatud turvasüsteemile toimib hooliv ja sõbralik naabrivalve.
Rae vald ja sealhulgas Jüri alevik on viimastel aastatel
kujunenud juba Tallinna eeslinnaks, kust on lisaks Tallinna
kesklinnale ringtee kaudu hea ühendus ka Pirita, Nõmme ja
Pääskülaga ning tagatud on bussi- ja marsruuttakso teenused.
Rohkem infot Rae valla kohta saate: http://www.rae.ee/uldinfo. Ridaelamu info ja kontakt: http://www.rkv.ee/arendused
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Otsime “ SINU POOD“
Kiiu ja Aruküla kauplusesse

MÜÜJAT
kelle peamisteks tööülesanneteks on:
• Klientide teenindamine kassas
•
•
•
•
•
•
•

Kaupade vastuvõtmine ja müügiks ettevalmistamine
Väljapanek saalis
Lao ja müügisaali korrashoid
Nõudmised kandidaadile:
Kasuks tuleb eelnev müügitöö kogemus
Kohusetundlikkus
Hea suhtlemisoskus

Omalt poolt pakume:
• Kindlat töökohta ja väljaõpet tasuta
• Palk kokkuleppel
• Tööd graafiku alusel
• Toetavat kollektiivi
• On võimalus tasuda transpordi kulud
• Personalile mõeldud soodustusi
Helistage julgelt tel 5823 0035, 513 1187 või
saatke oma CV aadressile baziks.est@mail.ru

veebruar 2016 • Rae Sõnumid
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kuulutused
KUULUTUSED
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 5221 151. Info www.nagusul.ee.
Säästa kuni 60%küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurot. Tel: 666 1355. www.
kodukliima.ee.
Müüa kuivad kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40L/60L võrgus, kütteklotsid
5-30cm 40L võrgus 1,79€, tulehakatus 40L
võrgus ja saepuru kotis, tel: 5018594, kaminapuu.ee
Üürile anda 1- toaline korter Vaidas Piibelehe 14. Üür 140.- eurot kuus, lisanduvad
kommunaalkulud. Tel: 58119312 ja 5222459

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5-20 cm, kaseklots 5-20 cm,
lepp 30 cm, kask 30cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50
kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 51 989 070, info@
unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 58072581;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: 5019454

Maalri-, plaatimis-, ja üldehitustööd. FIE
tel. 5200032

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9- aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 56903327

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Lumekoristus. Ohtlike puude/okste langetamine ning viljapuude lõikamine. Muud
pisiremonditööd majas ja aias. Tel: 5139
437, e-post igor@infinitas.ee

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

Me toodame hea une madratseid.
Kas hea uni on ka Sinu jaoks oluline?

OTSIME
ÕMBLEJAT
PAKUME SULLE:
Head palka, 800-1100 bruto kuus.
Väljaõpet meie spetsiaalses õppeklassis, kus
tutvud meie töövõtete ja toodetega.
Lugupidavat suhtumist ja head tuju töö
tegemisel!
Muretut transporti tööle ja koju. Korraldame transpordi Mustamäelt, Õismäelt,
Lasnamäelt, Koplist, Maardust ja Loksalt.
Asume Jüris, Rae Tehnopargis.
Tasuta lõunasööki, lisaks korraldame ühisüritusi ja peame sind meeles tähtpäevadel.

Hilding Anders Baltic on Eesti
juhtiv madratsitootja, meie
kaubamärgiks Baltikumis on
Sleepwell. Tehasest väljub nädalas 27 000 madratsikatet ja
kuus üle 1500 madratsi. Tänu
sinu õmblusoskusele on meie
madratsikatted kvaliteetsed
ja hinnatud. Töötame kahes
vahetuses E-R 7.00-15.30,
15.30-24.00
Vaata lisaks:
www.hildinganders.com

SAADA OMA CV:
Kui Sul on eelnev töökogemus õmblejana, oled kohusetundlik,
täpne ja tahad koos meiega toota hea une madratseid!
Margit.Tuul@hildinganders.com
624 8098, värbamisspetsialist Margit

Meie juures on hea.
Abivalmid kolleegid, kaasaegne tootmine, kindlus homse suhtes.
Hea tunne õhtul magama minna.

Rae Sõnumid • veebruar 2016

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 6020906 ja
5011628. Tim
Üldehitus, katused, fassaadid ja viimistlustööd. 53 529 476 email: ehitus@miltongrupp.ee

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
JAANUARIKUU
02 jaanuar Aruvalla külas põles Tiigi talu korsten
03 jaanuar Assakul, Heina 2 põles auto
10 jaanuar Põles soojak Mõigus, Tartu mnt 98
11 jaanuar Salu külas põles Möldri talu
12 jaanuar Likvideeriti liiklusavarii ringteel
18 jaanuar Likvideeriti liiklusavarii ringteel,
Jüri ringil
20 jaanuar Järvekülas, Loopealse teel põles ATV
28 jaanuar Assakul, Järve tee 3A põles alajaam
29 jaanuar Likvideeriti liiklusavarii ringteel,
Jüri ringil
30 jaanuar Järvekülas, Niidu tee 21 põles saun

Päästjad tulevad taas Rae valla
kodusid nõustama

Möödunud aastal külastasid nii kutselised kui ka vabatahtlikud
päästjad enam kui 16 000 kodu üle Eesti. Ka sel aastal on plaanis
jõuda külla vähemalt 15 000 perele.
Suurem osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid juhtub just kodudes, sest inimesed sageli ei märkagi tuleohtlikke olukordi oma
elamises ega oska ka õnnetuse juhtumisel midagi ette võtta. Rae
vallas oli möödunud aastal 22 hoonetulekahju, õnneks ühtki inimest vallas tulekahjudes ei hukkunud.
Sel aastal tulevad Rae valla kodusid nõustama taas Assaku komando päästjad, kes alustavad inimeste elupaiga vaatlusega juba
enne majja või korterisse jõudmist. Vaadatakse, milline on päästeauto ligipääs majale, jälgitakse, et prügikast ja puuriit oleksid majast piisavalt kaugel, hinnatakse korstna välist seisukorda ja palju
muudki. Kortermajades vaadataks kriitilise pilguga üle ka trepikojad, et üleliigsed esemed häda korral evakuatsiooni ei takistaks.
Uuritakse, millal käis korstnapühkija, milline on küttekolde ja selle ümbruse olukord. Kas elamises on suitsuandur ja kui seda ei ole,
on päästjad abiks selle paigaldamisel. Päästjate varustuses on selleks
puhuks olemas suitsuandurid, mis paigaldatakse inimestele tasuta.
Kodukülastuse eesmärk ei ole kedagi trahvida või karistada,
vaid lihtsalt nõustada kõrvalseisja pilgu läbi. Külas käivad nii
kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad, kes on saanud vastava
koolituse. Kodukülastusi tehakse nii tööpäevadel kui ka nädalavahetustel. Kellele oleks vaja külla minna, selgitatakse välja koostöös
kohalike omavalitsuste ja külavanematega ning põhimõtteliselt
kõigi abiga, kes on valmis infot jagama.
Veikko Juusu
Assaku komandopealik.

kuulutused 35
Jaanuaris
registreeritud
sünnid
KARMO KIVIMÄGI
KEVIN KIVI
JASPER KULLISAAR
ROCCO PATRICK VALLMANN

VEEBRUARIKUU SÜNNIPÄEVAD
99

ÕIE SAUGLA

75

NIINA TUVI

96

VELLO VIIRA

75

ISMEENE PENT

94

RENATE MISLER

75

IVAN KUNCHEV

91

TAIMI MÄTAS

70

JEVDOKIJA ZAMŠARSKAJA

90

PEETER KUIMET

70

EMILIE HEINSOO

ERNA TÄNAV

89

JANINA KOTKAS

70

JAKOB FARULIN

LEILI PRIIMÄGI

87

ALLI SAMMALSOO

70

RASMUS KULL

HERMALT GRUBE

86

PIRJO JENISA MARJATTA

FRANK OJAVEE

ELLEN ALLIK

85

ERSDOTTER

70

TAAVET KUURBERG

85

NIKOLAI ORLOV

70

ROBERT KALLA

84

SVETLANA MIGUNOVA

70

VALVE ARO

84

HELJU TOMS

70

ALEKSANDRA ASTAŠOVA

84

UDO EENSALU

70

EINO PELLJA

83

URVE MARGUS

65

RAUL KRUUK

82

UNO ATTONEN

65

VALVE ROOSAAR

82

MIRJE HAGUR

65

PILLE KÕRGE

82

SIJE SIRVI

65

ELVI VAHAR

82

EHA PUKS

65

GEORG JAROV

81

KÜLLE JALUKSE

65

HELDUR TAMM

81

PEETER KUMMER

65

LEE MANDRE

80

AKSEL ALLIK

65

KALJU SEPP

80

VIRVE SEPP

65

VILMA PARK

80

ANNE RUUDNA

65

KAETAN LUŠTŠIK

75

REIN VEI

65

ARMILDA EDALA

75

RAMON-AKSEL KALAUS
FRANK PUUSAAG
KRIS MARKUS JÜRNA
LIISA VIIK
HELEEN PLOOMPUU
MARIA ANUPÕLD
EKATERINA DÕRLOVA
LIISA PATRAEL
ANETT MÄNNI
BIANKA PEDANIK
KERTTU ADUSON
HEILI MARK
EMMA ZAKIROVA
MARGARET POKROVSKI

Jaanuaris lahkunud
ALBERT HEINLOO
JAAN TIMMUSK
OLEG NIKITIN
ANNA TIHHOMIROVA
LUULE PAPPEL

Südamlik kaastunne
Riina Remmelile

isa

kaotuse puhul.
Jüri Gümnaasiumi 5.a klassi
õpilased ja lapsevanemad
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

POLITSEI ÜLEVAADE REGISTREERITUD OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST JAANUARIS
•
•
•
•

04.01 põles Assaku alevikus Heina tänaval sõiduauto.
07.01 leidis Peetri alevikus Raudkivi teel aset peretüli.
09.01 leidis Peetri alevikus Juhtme tänaval aset peretüli.
18.01 toimus Tallinna Ringtee 10. kilomeetril liiklusõnnetus kolme veoauto vahel,
milles vigastada sai 2 inimest.
• Ööl vastu 20. jaanuari varastati Jüri alevikus Aaviku teel olevast sõiduautost
erinevaid tööriistu.
• 22. 01 leidis Jüri alevikus Tammiku teel aset vägivallajuhtum.
• 25. 01 leidis Peetri Selveri parklas aset kehaline väärkohtlemine.
Info edastas Ida- Harju konstaabliosakonna piirkonnapolitseinik

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

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Rae valla mängud aitab panna oma meeskonda proovile ja sõlmida uusi tutvusi.
Osalejate arvamustest loe veebruarinumbri spordielu rubriigist.
Foto: Anneli Kardin

