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• Põrguvälja liiklussõlme ehitus
muudab liikluskorraldust
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• Kes on 2015. aasta Rae valla
parimad sportlased?
• Kunstiõpetaja nipid, kuidas
puhkepäev koos lastega
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Rae valla ametlik väljaanne
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Rae valla parimad sportlased külastasid vallavalitsuse kutsel värskelt avatud elamusspordikeskust Spot of Tallinn.
Vastuvõtul käinud Siim Kiskonen ei salga, et tema ambitsioon on olla parim vähemalt Euroopa tasemel. Loe lk 21–22.

Valla üks prioriteet on ajakohastada noortespordi rahastamissüsteemi ja tulevikus peab
senisest suuremat tähelepanu pöörama spordiharrastamisele meistritasemel.
Tulevikku vaatav intervjuu abivallavanemaga lk 18-19.
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„Linnapiirkondade jätkusuutlik
areng“ aitab Rae alevikud
ühendada kergliiklusteedega
Rae vald on haaratud linnapiirkondade
jätkusuutliku arengu tegevuskavva, mille
tulemusel saab vald ehitada vähemalt 11
kilomeetri jagu kergliiklusteid järgmise
nelja aasta jooksul.
„Saame astuda suure sammu võrra lähemale valla plaanile ühendada omavahel kõik alevikud kergliiklusteedega, mille
realiseerumise nimel oleme palju tööd teinud.
Rae valla eelarvestrateegias näeb samuti ette
omaosalust vallasisese kergteede võrgustiku
rajamist aastatel 2016–2019,“ kommenteeris
vallavanem Mart Võrklaev, kes lisas, et rahastuse otsimisega alevikevahelise kergliiklusteede võrgu rajamiseks hakati tegelema juba
aastal 2013, mil eesmärk sai paika pandud.

Võrklaev nimetab olulisi eesseisvaid
töid, millest esimeste hulgas on Vana-Tartu maantee äärde ehitatav teelõik Rae valla
piirist kuni Peetri veskini.
Samuti teostub tänavu ühisprojektina
Tallinna linna ja Rae valla vahel kergliiklustee rajamine Rae valla piirist kuni Tartu maanteeni. Rae vald on tellinud lõigu
projekteerimise ning vastavalt kokkuleppele ehitab selle välja Tallinna linn.
Lillapiirkondade jätkusuutliku arengu
projekti raames ootab samuti teostamist
Assakut ja Rae küla ühendav valgustatud
kergliiklustee, mille projekteerimiseelsed
tööd juba käivad. „Projekteerimisega saab
alustada niipea, kui vajalikud kokkulep-
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ped kergliiklustee jaoks oluliste maatükkide omanikega on sõlmitud. Loodame,
et kokkulepped sünnivad ja ehitamiseni
jõuame tänavusel aastal, nagu oleme seda
ka eelarves planeerinud.“
Järgmistel aastatel ehitatakse välja linnapiirkondade jätkusuutliku arengu projekti toel kergliiklustee Aavikult Patikale
ja toetusraha piisavuse korral ka sealt
edasi Vaida suunas, sest eesmärk on jõuda
välja Vaida alevikuni. Ees seisab ka Lagedi ja Jüri alevike ühendamine ning samuti
Lagedi ja Tuulevälja küla.
Võrklaevale teadaoleva info järgi alustab tänavu maanteeamet koos sõidutee rekonstrueerimisega kergliiklustee ehitamist
Jüri tee äärde alates Lagedi raudteejaamast
kuni Atleedi teeni. Vastavalt kokkuleppele
rajab Rae vald uue kergliiklustee äärde linnapiirkondade jätkusuutliku arengu projekti toel valgustuse.
RS
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Peetri kanti võib kerkida
veel üks lasteaed
Tallinna linnapiirkondade jätkusuutliku
arengu tegevuskava näeb ette Peetri kanti 120-kohalise lasteaia ehitamise kaasrahastust 900 000 euro ulatuses. Toetus
moodustaks lasteaia maksumusest 45%.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva
sõnul on Peetri kandi rahvastikukasv jätkuvalt kiire ning see võib tähendada uue
lasteaia ehitamise vajadust. „Riiklikult
on lõpuks leitud võimalus, et toetada kohalikke omavalitsusi lasteaedade rajamisel,“ kõneles vallavanem.
Rae vald tegeleb info kogumisega,
millised oleks maa saamise võimalu-

sed lasteaia jaoks ning kuhu täpsemalt
oleks mõistlik uus lasteaed rajada. Lasteaia valmimine peaks jääma vahemikku
2017–2018.
Lisarahastuse toel ja koostöös partneritega on vald juba avanud möödunud
aastal Põnnila OÜ juurde lastehoiu filiaali, kus on kohti 16 lapsele Peetri peredest.
Lastehoiu filiaali avamine sai teoks
tänu toetuse saamisele Innove hallatavast meetmest „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine
0–7-aastastele lastele“.
RS
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Sünnitunnistused
saab kätte
vallakantseleist
Vanemad, kes on oma lapse sünni registreerinud eesti.ee portaalis, saavad
lapse sünnitunnistuse kätte kodukohajärgse vallavalitsuse kantseleist.
Lisainfo registripidajalt, kontakt
on 605 6756, merike.sults@rae.ee
RS

Koolikoha saamiseks
tuleb esitada avaldus
Koolikoha taotlemine toimub tänavu
(2016) esmakordselt internetis ID-kaardiga aadressil http://piksel.ee/arno/rae
Koolikohta saab abivallavanem Jens
Vendeli sõnul taotleda ka paberavaldusel, mida saab saata vallavalitsusele
e-kirjaga või tuua ise vallamajja.
Kui lapsevanemat teavitatakse koolikoha määramisest, tuleb järgmise
sammuna esitada otse koolile vajalikud
sisseastumise dokumendid.
Vaata täpsemalt www.rae.ee/haridus/õigusaktid
Elukohajärgse põhikooli määramise
tingimused ja kord
RS

Õie lasteaia rühmaruum.

Uuesalu lasteaed alustab augustist Rae valla laste vastuvõtmist
Alates selle aasta augustist hakkab Uuesalu küla lasteaeda
pidama Rae vald, mis võimaldab Peetri piirkonna lapsevanematel saada oma lapsele lasteaiakoht kodu lähedale.
Varem töötas lasteaed Kiili valla lasteaiana, kuid veebruaris sõlmitud IBE Estonia OÜ ja Rae vallavalitsuse vahelise
lepingu alusel saab lasteaia ruumide rentimise õiguse endale
Rae vald.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on Kopra tee 4 asuvas
lasteaias 36 kohta. „Hoone on ehitanud IBE Estonia OÜ, mis
hakkab vallavalitsusele rentima lasteaiaks kohandatud ruume
koos õuealaga, kus asuvad nõuetekohased atraktsioonid.“ Vendeli sõnul aitab Uuesalu lasteaia saamine Rae lasteaiaks oluliseks kaasa sellele, et igas suuremas elamupiirkonnas on oma
lasteaed.
RS

Foto: Rae Sõnumid

Kopra tee 4 asuvat Uuesalu lasteaeda hakkab alates augustist pidama Rae vald.
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Nõuded, millele tuleb spordi- ja
huvitegevuse kuluhüvitiste
taotlustes tähelepanu pöörata

Spordi- ja huvitegevuse toetuste väljamaksmine toimub volikogu kehtestatud määruse „Rae valla eelarvest perede toetamise
kord“ alusel.
Lapsevanemal tuleb kuluhüvitise taotlemisel arvestada, et kuluhüvitise väljamaksmisel kehtib piirmäär kalendriaasta kohta.
Aastal 2016 on toetusmäär 128 eurot ja
seda nii spordi- kui ka huvitegevuse kohta.
Taotlusi võetakse vastu poolaasta kulu kohta ja kahe tähtajaga, millest esimene on 15.
juuni ja teine 15. detsember.
Viimases taotlusvoorus jäi rahuldamata 993 taotlusest 359, mis ei vastanud volikogu määruses kehtestatud tingimustele.
Suur hulk taotlusi jäi rahuldamata põhjusel, et esines puudusi, mida on võimalik
väga lihtsalt ennetada, pöörates tähelepanu toetuse saamise tingimustele.

Tingimused, mis on kehtestatud toetuse saamiseks:

• laps või noor on vanuses 5–19 eluaastat,
on eelkooliealine või õpib üldhariduskooli,
kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes;
• laps ja tema mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elani-
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kud eelmise aasta 31. detsembri seisuga;
• sporditreeneril peab olema treeneri
kutsekvalifikatsioon;
• huvitegevust pakkuv organisatsioon
peab olema kantud EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st tal
peab olema koolitusluba;
• hüvitist ei maksta Rae valla allasutuste
spordi- ja huviringides osalemisel (Rae
Huvialakooli õppetasu on juba valla
poolt doteeritud);
• sporditegevuse kuluhüvitist ei maksta,
kui laps õpib Rae Huvialakooli spordiosakonnas;
• huvitegevuse kuluhüvitist ei maksta,
kui laps õpib Rae Huvialakoolis, v.a
spordiosakonnas
(näiteks kui laps õpib Rae Huvialakooli
spordiosakonnas, saab taotleda huvitegevuse kuluhüvitist väljaspool huvialakooli
toimuva õppe doteerimiseks).

Oluline teada spordi- ja
huvitegevuse kuluhüvitiste
taotlemisel

Abivallavanem Jens Vendel palub tulevikus arvestada lapsevanematel sellega,

et taotlus tuleb esitada õigeaegselt ja arvestades sellega, et sissekirjutus on tehtud Rae valda. Lisaks peab arvestama, et
kuluhüvitamisel järgitakse põhimõtet,
et laste ja noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise eesmärk on võimaldada
igale lapsele või noorele tegeleda vähemalt ühe sporditreeningu ja ühe huvitegevusega.
Iga sporditrenniks või huvialaringiks
nimetatud tegevuse eest ei saa taotleda
toetust. Sporditreeningu eest kuluhüvituse taotlemisel peab treeneril olema kutsekvalifikatsioon ning huvitegevuse kuluhüvitise taotlemisel peab teenuse pakkujal
olema registreering EHIS-es. Vältimaks
juhuseid, et sporditegevuse kuluhüvitamist taotletakse huvitegevust osutava teenusepakkuja juures, kontrollib vald enne
toetuse maksmist teenuseosutaja tegevuse
iseloomu, et see vastaks taotluses märgitud kuluhüvitisele. Paraku on ette tulnud
juhuseid, kus sporditegevust läbi viivad
klubid soovitavad vanematele esitada huvitegevuse kuluhüvitise taotlust. Vald ei
saa sellega nõus olla, kui reegleid ignoreeritakse.

vallavalitsus
Sporditegevuse kuluhüvitise
taotlemisel tuleb jälgida treeneri kutsekvalifikatsiooni

Sporditrenni hüvitise taotlemisel peab
taotleja jälgima kindlasti seda, et sporditreeneril peab olema kutsekvalifikatsioon, sest vaid niimoodi saab ta vastutada Teie lapse turvalisuse eest. Rae vald on
oma elanikkonna poolest kasvanud väga
suureks ja seoses sellega pakutakse üha
enam siin tegevust lastele ja noortele, aga
pakutava sisu eest peab pakkuja vastutust
kandma. Kui on olemas sporditreeneri
kutsekvalifikatsioon, siis võib olla kindel,
et lapsega tegeletakse professionaalselt ja
tema turvalisust silmas pidades. Peame
oluliseks anda vanematele kindlustunne,
et valla ruumides toimuvad treeningud
viiakse läbi lapse jaoks turvaliselt ja professionaalselt.

Huvitegevuse kuluhüvitise
taotlemisel on oluline
registreering EHIS-es

Kui sporditrenni pakkuja ei pea olema registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis
(EHIS), aga võib olla, siis huvitegevuse

teenuse osutaja peab olema registreeritud
EHIS-es. Huvitegevuse kuluhüvitamise
taotlemisel tuleb jälgida seda, et teenust
pakkuv organisatsioon on registreeritud
Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). Vald
jälgib selle nõude täitmist põhjusel, et olla
kindel teenuse kvaliteedis.

Plaanitavad muudatused
aastast 2017 sporditegevuse
kuluhüvitise väljamaksmisel

Järgmisest aastast hakkab Rae valla sporditegevuse kuluhüvitamine toimuma veebipõhise infosüsteemi PAI kaudu. Lapsevanema jaoks tähendab see seda, et alates
2017. aastast määrab lapsevanem ise PAI
süsteemis selle, millisele spordiklubile ta
Rae valla toetusraha (pearaha) suunab.
PAI süsteemis ei pea lapsevanem enam
taotlema blanketil kuluhüvitist sporditegevuse kulude katteks, vaid lapsevanem saab
asjad korda ajada internetis palju lihtsamalt ja vähem aega nõudvamalt.
PAI eeliseks on see, et vanem näeb süsteemi logides kõiki valla koostööpartneriteks olevaid spordiklubisid või spordikoole ning samuti saab ta ülevaate treenerite

Rae Kultuurikeskus annab teada
21. mail 2016 toimub Jüris suure
folklooripäeva raames

MAILAAT
Laadale ootame kauplema
• käsitöömeistreid ja nikerdajaid
• talutoodangu, mere- ja kodusaaduste müüjaid
• muid põnevaid väiketootjaid
Hea müüja, kui soovid laadale kauplema tulla,
palun anna endast teada aadressil
kultuur@rae.ee.
Müügikohtade arv on piiratud.

kvalifikatsioonist spordiala kutseseaduse
tähenduses. Kutsekvalifikatsiooni omamine on treeneri juures väga tähtis, sest see
on üks tingimustest sporditegevuse kukuhüvitise väljamaksmisel.
Vallavalitsus on alustanud ettevalmistavat tegevust PAI süsteemiga liitumiseks.
Kuna PAI on välja töötatud Tallinna linna
tellimusel ja tellija vajadus oli lahendada ära
vaid sporditegevuse hüvitamine, kuna huvitegevuste Tallinnas ei kompenseerita, siis
Rae vald soovib PAI süsteemi integreerida
ka huvitegevusega seotud kulude hüvitamine, mille kompenseerimist Raes jätkatakse.
Kui ettevalmistused on tehtud, esitatakse
PAI-ga liitumise plaan volikogule arutamiseks. Täpsemat informatsiooni eesseisvate
tegevuste kohta saab edaspidi samuti lugeda Rae Sõnumitest ja Rae valla koduleheküljelt.
RS
Viimases taotlusvoorus enim esinenud
puudustest spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitiste taotlemisel saab lugeda Rae
valla koduleheküljelt uudiste rubriigist
(tekst üles pandud 10.02.2016).

Vallavalitsusele
saab esitada
ettepanekuid
terviseprofiili
täiendamiseks
Vallavolikogus esimese lugemise läbinud
terviseprofiili järgi on laste kasvamise tingimused Rae vallas head, sest vallas asuvad mänguväljakud on enamjaolt uued
või renoveeritud. Lasteaedade ja üldhariduskoolide valgustus, mööbel, sisetemperatuur vastavad nõuetele. Õpikeskkond
vajab parandamist vaid Vaida põhikoolis,
mille laiendustöö ja rekonstrueerimisega
käesoleva aasta kevadel alustatakse.
Kuigi terviseprofiili koostamisel tulid
välja Rae valla kui elukeskkonna mitmed
tugevused, pole vald veel kaugeltki n-ö
valmis. Vallavalitsus kutsub elanikke tutvuma Rae valla terviseprofiiliga ning tegema
omapoolseid ettepanekuid elukeskkonna
paremaks muutmisel.
Terviseprofiiliga saab tutvuda valla koduleheküljel www.rae.ee/terviseprofiil ning
ettepanekuid teha 5. aprillini kell 12.00.
Ettepanekud saab saata aadressile
info@rae.ee
RS
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Põrguvälja liiklussõlme ehitamine
nõuab liikluskorralduses muutusi
Märtsi alguses algavad Jüri piirkonnas
taas liikluskorraldust muutvad ehitustööd
Põrguvälja liiklussõlme välja ehitamiseks.
Eesseisvad tööd ei puuduta Karla ristmikku, mida saab julgesti liiklusummikute
leevendamiseks kasutada.

Ehituse II etapp

Umbes juuni keskpaigani ei saa kasutada Jüri väikselt ringilt Aruküla tee suuna
maha- ja pealesõitu. Sel perioodil toimub
Jüri jaotusringi sisemise osa ning rampide väljakaeve ja konstruktsioonide ehitus
kuni katendini.
Keskseks teeks saab alevikku liikumisel Ringi tee, kuhu pääseb Jüri jaotusringilt. Kuna jaotusringilt Ringi teele pääsemine ei ole olnud kõige turvalisem,
sest Tartu maanteelt mahasõitjad ei ole
alati pidanud kiiruspiirangutest kinni,
siis Tartu maantee mahasõidu teed kitsendatakse ja varustatakse parema tähelepanu saamiseks rohkemate liiklusmärkidega.
II etapis, mis kestab aprilli keskpaigani,
jääb Jüri nn väike ring T11 ning Põrguvälja
tee suunal avatuks. Ülegabariidiliste liiklus

toimub Lukoili ristmiku (Vidaukti põik)
kaudu.

Ehituse III etapp

Umbes aprilli keskpaigas suletakse Jüri väikselt ringilt Põrguvälja teele maha- ja pealesõit. Selleks ehitatakse eelnevalt välja Konekesko Eesti ASi eest mineva tee (Pargi tee)
ühendamine Jüri jaotusringiga, mis tagab
suure jaotusringi ja Põrguvälja tee ühenduse.
Kui tahta sõita Põrguvälja teelt Aruküla teele, siis seda saab teha parkla tee kaudu jõudes jaotusringile, kust saab maha sõita Ringi
teele. III etapis on suletud maha- ja pealesõidud Jüri väiksele ringile nii Aruküla tee kui
ka Põrguvälja tee suunalt. Ülegabariidiliste
liiklus toimub Lukoili ristmiku (Vidaukti
põik) kaudu. Kasutusse jääb Konekesko eest
minev tee (Parkla tee), mis ühendab Jüri jaotusringi Põrguvälja teega.
Juuni esimeses pooles on valmis kaks
rampi teine teisel pool praegust Põrguvälja ringi ning liiklus suunatakse rampidele.
Juunis pääseb taas Jüri alevikku Aruküla
teed pidi, kuid siis läbi rambi. Aruküla tee
jääb kasutatavaks vaid ajutiselt, sest ligikaudu kuu aja pärast, juulis, pannakse tee

Põrguvälja liiklussõlme II etapi tööde liiklusskeem
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taas ehitustöödeks kinni. Augusti lõpus on
eeldatavasti uued teed asfaldi all ja liiklus
hakkab normaliseeruma.
Selles etapis toimub Jüri jaotusringi
välimise osa ja rampide väljakaeve ning
konstruktsioonide ehitus kuni katendini.
Tööd lõpevad eeldatavasti oktoobris.

Busside liikumine

Liiklussõlme ehitamine nõuab muudatusi
ühistranspordi marsruudis. Buss hakkab kasutama Ringi teed jõudmaks Tartu maanteele ja sealt sõidab buss Viadukti põigu kaudu
Viadukti teele ning peatub Jüri-Järveküla tee
ja Viadukti tee ristumiskohal, kuhu paigaldatakse praegune bussipeatus Kalevi ees.

Info

Jooksvat informatsiooni ehitustööde kohta leiab aadressilt https://tarktee.mnt.ee/
Tähelepanekutest saab teada anda maanteeameti numbrile 1510. Liiklussõlme ehitab Lemminkäinen Eesti AS.
Põrguvälja liiklussõlm saab ehitaja
prognoosi kohaselt valmis selle aasta novembris.
RS
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Jüri tervisekeskus võtab
vastu uusi patsiente
1. aprillist 2016 alustab Jüri tervisekeskuses perearstina tööd dr Alina Terep, kes on residendina mitmel
korral Jüris töötanud. Uue arsti nimekirja on võimalik
juba juurde registreerida. Samuti saab veel registreerida möödunud aasta suvel Jüris perearstina tööd alustanud dr Agne Liiskmanni nimekirja.
Lisainfo www.jyritk.ee
RS

Vilanderdi bussipiletite
hinnad muutuvad
Alates 14.03 hakkavad kehtima bussiliinidel 214,
244, 215, 227 ja 259 järgmised hinnad:

Bussiliin 214 Tallinn–Jüri:
Tallinn–Jüri 2.00,
Tallinn kuni Assaku bussipeatus 1.70,
alates Assaku kuni Jüri 1.20.
Suunal Tallinna poole:
Jürist kuni Allika/Assaku bussipeatuseni on pileti
hind 1.20. Allika peatusest kaugemale on 2.00 ja alates
Allika/Assaku peatusest on pileti hind 1.70.

Järveküla Kool saab
märtsi lõpus nurgakivi
Järveküla Kooli nurgakivi panemise tseremoonia leiab aset 30.
märtsil.
Rae vallavalitsuse ja ehitaja Nordecon ASi esindajad asetavad
hoone peasissekäigu juures olevasse fuajee vundamendiossa traditsioonilise metallsilindri.
Nurgakivi paigaldamine toimub algusega kell 14.00.
RS

Bussiliin 244 Tallinn–Jüri–Aruküla:
Tallinn kuni Pajupea bussipeatus 2.00,
Tallinn–Aruküla ehk siis Pajupea bussipeatusest kaugemale 2.50,
Alates Pildiküla peatus kuni Aruküla 1.20.
Suunaga linna poole:
Arukülast Pildikülani on 1.20. Alates Pajupeast kaugemale kui Pildiküla on 2.00 ning enne Pajupead ja
kaugemale kui Pildiküla on 2.50.
Bussiliinil 215 Tallinn–Peetri
on pileti hind 1.70.
Bussiliinil 227 Tallinn–Vaida
on pileti hind 2.00.
Bussiliin 259 Tallinn–Jüri–Vaskjala
Tallinn–Vaskjala 2.00,
Tallinn kuni Assaku bussipeatus 1.70,
alates Assaku kuni Jüri 1.20.
Suunal Tallinna poole:
Jürist kuni Allika bussipeatuseni on pileti hind 1.20.
Allika peatusest kaugemale on 2.00 ja
alates Allika peatusest on pileti hind 1.70.
Igor Mozessov
buss@vilandert.ee

märts 2016 • Rae Sõnumid

7

8

kogukonnaelu
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Auto iluhooldustehnikud ennetavad
vananemisilminguid
Kõige paremini aitab auto vananemisilmingute vastu ennetav auto sise- ja välispindade
hooldus. Peetris auto iluhooldustehnikuid
juhendava Mr CAP üks asutajaid Aleksander Pevtsov tõdeb, et mida uuemale autole
tehakse auto kere ja salongi kaitsev hooldus,
seda suurem tõenäosus, et see näeb ka peale
200 000 km läbimist välja nagu uus.
„Meil on mitmeid kliente, kes toovad
peale autosalongist väljasõitmist praktiliselt kohe oma uhiuue auto siia Peetri salongi,“ kõneles autode iluhooldusega juba
üheksandat aastat tegelenud Pevtsov. „Kuid
rohkem on ikka neid kliente, kes tahavad
oma kasutatud autole taaskord uue väljanägemise anda, mis on samuti võimalik.“
Mr CAP pakub Pevtsovi sõnul erilisi
värvipinna-, naha-, tekstiili-, klaasi- ja muid
hooldusi, mis kindlustavad auto pikaajalise

ilu ning tõstavad selle väärtust. Töö tehakse
käsitsi ja tegevus põhineb frantsiisettevõtte Mr CAPi poolt välja töötatud tehnikal ja
tootearendusel, mida tohivad kasutada litsentseeritud ja sertifitseeritud ettevõtted.
Mr CAPi meeskond on valmis näitama
ühe üsnagi korralikult päevi näinud ja ilmselgete kulumismärkidega auto juures, mida
Mr CAPi vahendid ja oskused suudavad.
Katseautona sõidab salongi ligi 200 000 km
läbisõiduga kulunud nahksisuga auto. Kuupäev on 3. veebruar ja kell 10.00.
Esmalt suunatakse auto kere puhastusse, kus spetsialistid kõikvõimalikud mustuskihid hoolikalt maha pesevad. Seejärel
taastatakse värvipind, deoksüdeerimise
käigus eemalduvad pisikriimud. Järgmisena kantakse peale kaks kihti spetsiaalseid
Mr CAPi ilutooteid, millest esimese ees-

Nahkistme kahjustunud koht enne.

Nahkistme kahjustunud koht pärast.
märk on täita poorid ja teine paneb auto
kere läikima. Seejärel võetakse ette salong
ning tehakse korralik keemiline puhastamine koos kaitsvate ainetega töötlemisega.
Peale salongipuhastust saab mootoriruum
põhjaliku puhastuse, mida tehakse käsitsi.
Viimane etapp viiakse läbi siis, kui auto
juures enam midagi ei tehta, sest ööseks
jäävad autole peale kantud ained kivistuma. See kõik on MasterTreatment.
Auto on valmis 4. veebruaril kell 9.55.
Signe Heiberg

Rae valla võrkpallurid pääsesid veerandfinaali
Liider/Rae vald pälvis võrkpalli meeste esiliiga põhiturniiril esikoha, saavutades 18
mängust 15 võitu.
„Põhiturniiri võit on tore, kuid play-off'is
algab kõik nullist,“ hindas varasematel hooaegadel kahel korral esiliiga võiduni jõudnud Liider/Rae valla esindaja Kaarel Kais.
„Poolfinaalis tuleb ilmselt vastaseks EMÜ,
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kellega jäid põhiturniiril mängud 1:1. Neil
on nimekirjas palju suurte kogemustega
endisi tippmängijaid. Usun, et kõik põhiturniiri neli esimest klubi jõuavad ka poolfinaali.“
12. märtsil algavas ja kahest mängust
koosnevas veerandfinaalseerias läheb Liider/Rae vald vastamisi kaheksandana lõpe-

tanud Võru VK/Spordikooliga, kellest põhiturniiril saadi jagu kahel korral tulemusega
3:0. „Võrut ei tohi alahinnata, kuid karta
pole neil põhjust,“ kõneles Kais.
Nelja parema hulka jõudes tuleb klubil
Liider/Rae vald kohtuda paari Eesti Maaülikooli Spordiklubi-TLÜ/VK Rakvere võitjaga.
Andres Kalvik
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Jüris saab
koerad
ilusaks
teha
Rae valla koerteomanikel on nüüd võimalus oma neljajalgse sõbra eest hoolitsemine uuele tasemele viia. Mullu augustis Jüris avatud Deisy koertesalongis saab koera
puhtaks pesta ning talle karva- ja küünelõikust teha.
Aruküla teel Uvici firmakaupluse külje
all asuva ettevõtte rajamise tingis perekond
Randmaa isiklik vajadus. Neli aastat tagasi
soetatud berni alpi karjakoera Patriciaga
hakati näitustel käima. Sellele eelnenud pesemine kujunes aga omamoodi katsumuseks, mida sooviti mugavamaks teha.
„Koera kodus duši all või vannis pesta on
niivõrd ebameeldiv ja kuivatamisel on terve
elamine karvu täis,“ selgitab Deisy koertesalongi juhataja Moonica Randmaa. „Hakkasime Patriciat salongidesse kirja panema,
kuid juba poolteist nädalat enne näitusi on
sinna väga keeruline vaba aega leida. Siis
hakkas idanema mõte teha oma salong, kus
saab teenust pakkuda ka teistele.“
Pereema Moonica vastutab protseduuride eest, vanim tütar Gerly-Reili Ereline
tegeleb kauba tellimise ja paberimajandusega ning pereisa Heilo Randmaa teeb
oma põhitöö kõrvalt täpselt seda, mida
parasjagu vaja.

Deisy koertesalongis iluprotseduuridega tegelev Moonica Randmaa näitab berni alpi
karjakoera Patricia peal ette, mismoodi üks koerapesu välja näeb.
Kuna Eestis jagub näitusi peaaegu igasse
nädalasse ja palju käiakse ka välismaal end
proovile panemas, on tekkinud juba omad
püsikliendid. Kaugemad kunded käivad
Märjamaalt ja Raplast. Koera, rõhutab Randmaa, ei pea pesema ainult näituste tarbeks.
Suuremat hoolt vajab pikakarvaline koer,
kelle nahk võib tuustis ja pulstis karvkatte
all hauduma minna. Tavakoeri on soovitatav
pesta kaks korda aastas – kevadel ja sügisel.
Iluprotseduurid algavad karva leotusega, järgneb šampooniga pesemine – musta ja paksu karvkattega koera puhul tuleb
seda mõnikord ka kaks korda teha – ning
fööniga kuivatamine. Lõpetuseks lõigatakse küüned ja vajadusel ka üle varvaste
ulatuvad karvad. Väikese koera eest tuleb
omanikul välja käia 30 ja suure koera eest,
kellega tegelemiseks kulub umbkaudu
kaks ja pool tundi, 45 eurot.
„Soovitan koeraomanikel pesemist vähemalt korra proovida. Tulemus on silma-

ga nähtav ja käega katsutav. Karv saab palju siidisem ja pehmem,“ lubab Moonica
Randmaa.
Rae Sõnumite visiidi ajal modelli rollis
olnud Baltimaade ja Valgevene tšempion
Patricia pidas end hästi üleval, kuid on ka
neid, kellele pesemine üldse meeltmööda
pole. Selle mure lahendamiseks saab koera rihmaga seina külge kinnitada ja teda
meelepärase ninaesisega, mida saab ka kohapealt osta, motiveerida. Ainult et hammustavate koertega ei taheta tegemist teha.
Võimalik, et kevadel laiendatakse teenust ka kassidele ning kui huvilisi jagub,
on kavas pakkuda ka lemmikloomade
majutust. Udupeentes salongides pakutakse ka lokkide tegemise, sirgendamise ja
patside punumise teenust, kuid selle peale
Randmaad, kelle peres kasvab kokku kolm
berni alpi karjakoera ja sama palju pekingi
koeri, praegu veel ei mõtle.
Andres Kalvik

Mängus „Me armastame Eestimaad“ oli võitja sõbralik huumor ja rõõmus meel
Vabariigi aastapäeva eel toimus Rae Kultuurikeskuses lustakas
mäng „Me armastame Eestimaad“.
Muusika- ja võistumängus seisid vastamisi kaks võistkonda
Aldo Laidi ja Priit Põldmäe juhtimisel. Mängujuhina tegi oma debüüdi Helena Kirt.
Oma teadmised Rae valla teemadel panid proovile Piret Hallik, Kristi Toomra, Kadri Randoja, Kaia Randlaine, Agu Laius,
Veikko Juusu, Aivar Aasamäe ja Rain Vellerind.
Mängu idee autor ja vedaja oli kultuurikeskuse juht Kaja Kalmer, ette aitasid valmistada teine õhtujuht Margus Vain, näitetrupp OMAD ja Rae Kultuurikeskuse tiim. Muusikalist laulutuge
pakkusid Kätlin Truus ja Imre Saarna koos bändiga The Beat.
Vahvaid vaheklippe esitasid Sukad ja Tagi, Jürid Marid ja Jüri
perekoor. Heli- ja valgusefektidega hiilgas Madis Võrklaev.
Võitjaks tuli sõbralik huumor ja rõõmus meel.

Foto: Rae Sõnumid

Sõbralikus võistluses kaks meeskonda (vasakult) Aldo Laid +
sõbrad ja Priit Põldmäe + sõbrad. Keskel Helena Kirt ja tagaplaanil Kätlin Truus, Imre Saarna koos bändiga.
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Noored täna ja veerand sajandit
tagasi – ühisosa on vähe
Rae valla üheks parimaks noorsootöötajaks valitud Nele Pilman võrdleb
Rae Sõnumite palvel kaasaja noori 25 aasta taguse ajaga. Jüri gümnaasiumi arendusjuhina töötava Pilmani meenutustest koorub välja tõdemus,
et sarnaselt suurte muutustega ühiskonnas on samavõrra erinevad ka
tänapäeva noorte hirmud, muusikalised eelistused, bränditeadlikkus ja
vaba aja veetmise viisid.
Kes oli 25 aastat tagasi populaarne noor?
Populaarne noor oli mõneski mõttes üsna
sarnane praegusega. Alati on veidi pahelised, piire katsetavad noored olnud need,
kellele veidi alt üles vaadatakse ja kelle järgi
tahetakse kas joonduda või lihtsalt jaatatakse nende tegevust, et mitte ise nii-öelda
pidurina paista. Kuna siis oli erinemine tihti jõulisem ja ka kerge protestinoodiga, siis
need „tegijad“ paistsid eriti hästi ka silma.
Kindlasti oli popp ka see noor, kes sai käia
välismaal, omas seal sugulasi või tuttavaid
ning sai erinevaid asju, mida teistel veel
polnud.
Kuidas ta veetis oma vaba aega?
Noored olid ikka palju õues. Oluline oli
aega veeta sõpradega, olenevalt vanusest,
kas mängides või niisama erinevaid asju
katsetades ja uusi territooriumeid avastades. Piiride kompimine selle väga erinevates tähendustes oli väga aktuaalne.
Millist muusikat tol ajal eelistati?
Valdavalt oli see diskomuusika, mida

Selgusid Rae
valla parimad
noorsootöötajad
Jaanuari lõpus selgusid Rae valla parimad noorsootöötajad, kelleks on Nele
Pilman Jüri gümnaasiumist, Kristiina
Suvi Vaida põhikoolist ja endine Lagedi
noortekeskuse töötaja Mari Niglas.
Parimate noorsootöötajate juures
hinnati kõrgelt nende panust Rae valla
noorsootöösse, samuti motiveeritust ja
aktiivsust erinevate ettevõtmiste eestvedamisel ja läbiviimisel.
RS
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vanemad tihti vaibakloppimiseks kutsusid. Kui eelneval perioodil oli oluline nn
välismaine muusika, siis sel ajal toimus
väga jõuliselt Eesti muusika sisenemine.
Alustasid mitmed praeguseni tegutsevad
nii tollased disko- kui ka rokkbändid (2
Quick Start, Terminaator jt). Siiski kuulati ka välismaist diskot ja disko oli oluline!
Kas ka siis oli tähtis kanda nn firmariideid?
Võimalusi firmariiete hankimiseks ei olnud just paljudel. Suurem osa aga ei teinud
ka vahet nn firmariietel ja Kadaka turult
ostetud koopiatel. Kõik, mis tundus välismaine, värviline ja kasvõi „kahe triibuga
Adidas“, oli in. Kui noorel aga selliseid riideid polnud, siis see teda märkimisväärselt ei mõjutanud. Oluline oli juba see, kui
vähemalt mõnel sõbral sellised riided olid.
Millised olid tolle ajastu hirmud noore
jaoks?
Koolis oli ikka hirm või ka hoopis austus
õpetajate ees. Eksida väga ei tihanud või
siis pigem vahele jääda. Karistus oli see,
mis hirmutas – oli see siis halvakspanu,
häbistamine, käskkirja saamine koolis,
karistused kodus või ka politsei ees. Hirm
oli selle ees, kui vanem pidi kooli tulema.
Hirmud olid sellised käega katsutavad. Oli
teada, et valesti tehes tuleb ka tagajärg.
Kui suur oli meelemürkide tarvitamine
ja vägivald toonaste noorte seas?
Alkoholi ja tubakat sai noor ikka vabalt
kätte ning müüja ärarääkimiseks polnud
vaja eriti vaeva näha. Kas nüüd seesama
hirm või miski muu, kuid sellelaadne tegevus toimus varjatumal kujul. Narkootilised ained ei olnud veel eriti kättesaadavad ja noored piirdusid siiski nii-öelda
legaalsete meelemürkidega.
Vägivald oli kindlasti olemas ja seda oli
võib-olla isegi rohkem kui praegu. Sellele

Nele Pilman on Jüri gümnaasiumi arendusjuht.
Foto: Rae Sõnumid

ei pööratud toona aga nii suurt tähelepanu
ning küllap oli ka see üks teemadest, mida
sel ajal „olemas polnud“. Ka kannatav pool
ei olnud avatud sellest rääkima, see oli
justkui igaühe oma asi.
Kui lihtne või raske oli toona noori ühistesse tegemistesse kaasata?
See oli kuidagi selline ülemineku periood
ka ühistegemistes – koolis suunatud ühistegevused ei haaranud eriti noori. Seda
peeti endiste pioneerijuhtide nõmedaks
tegevuseks (tihti tähendust mõistmata),
kuid kõigest, mis oli olnud enne, tuli kindlasti vabaneda. Noored tegid pigem ise
ühistegevusi ja mõtlesid asju välja. Iseasi,
kas see alati ka täiskasvanutele meeldis.
Kes on tänapäeval noorte hulgas popp?
Arvan, et endiselt on popp veidi paheline
isik, samas on popp olla ka tark. Popp on
noor, kes on enesekindel, sõbralik, hea suhtleja, ettevõtlik, kaasahaarav, sütitav ja igati
aktiivne. Kindlasti on üks ühendav joon ja
populaarsust üha kasvatav trend liikumisharrastus, mis nii ühendab kui ka näitab teatud staatust ja kuuluvust, olgu selleks siis kas
professionaalne sport või nn tänavasport.
Kuidas ta veedab oma vaba aega?
Noorte vaba aeg on üsna etteplaneeritud:
trennid, huviringid jms. Niisama uitamist
ja iseseisvat avastamist on vähem, kuigi kindlasti on ka neid noori, kelle jaoks
just niisama hängimine on meelistegevus.
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Kindlasti määrab selle vaba aja kasutamise
ka igasuguste nutividinate kättesaadavus.
Paraku on tegemist
„huviga“, mis neelab
noori ja neile endale teadvustamata, et
ikka väga pikaks ajaks
nende päevast. Nutikad seosed hoiavad
aju oma mõju all ka
siis, kui seade korraks
käest panna.

Millist
muusikat
praegu eelistatakse?
Pigem on see ikka selline kergem poprokk
ja seda nii Eesti kui
Jüri gümnaasiumi õpilastest koosnev õpilasmalev arheoloogilistel väljakaevamistel enne Jüri ringi ehitamist
ka välisartistide esituTallinna-Tartu maanteele 1980. aastate teisel poolel.
ses. Noortel on omad
iidolid, kellele väga
kaasa elatakse ja läbi sotsiaalmeedia on neil kas ikka on parim kool, parim töö, suurim kokku inimesi, kes ei ole seda ise valinud ja
võimalus virtuaalselt nende elus lausa osa- palk? Oluline on teiste heakskiit: välimus, tu- kes ei ole valmis kõiki erinevusi aktsepteerileda. Iidolid on olnud igal ajal, kuid suhtlus lemused, n-ö sobitumine pilti. See toob aga ma. Kindlasti paistab vägivald aga rohkem
nendega on muutunud järjest vahetumaks. kahjuks kaasa enesehinnangu põhjendama- välja, sest teadlikkus on oluliselt kasvanud,
Kindlasti on olulisel kohal ka arvutimuusika, tut langust, pingeid, terviseprobleeme. Ja see inimesi märgatakse rohkem enda ümber ja
mis näitab selle valdkonna tohutut arengut on paraku järjest kasvanud tendents.
ka enda õiguste eest osatakse seista.
ja annab tegelikult ka igale huvitatud noorele
võimaluse ise muusikategemist kogeda.
Kui suur on meelemürkide tarvitamine Kui lihtne või raske on noori ühistesse
ja vägivald noorte seas?
tegemistesse kaasata?
Kui oluline on, et seljas oleksid nn fir- Igasuguste kontrollmehhanismide arene- Kõik oleneb eestvedajast. Noored tegelimariided?
des on kindlasti alkohol ja tubakas muutu- kult tahavad teha, omavad vägevaid ideid
Kindlasti on rohkem võimalusi erinevaid nud vähem kättesaadavamaks kui 25 aastat ning viivad palju ka ise ellu. Kui neil lasbrände nii teada kui ka kanda. Noored on tagasi. Samas erinevaid viise, kuidas ühte ta kaasa rääkida juba planeerimisfaasis,
pigem bränditeadlikud, aga ka kättesaada- või teist meelemürki hankida, tekib järjest siis tegutsevad nad ka hea meelega. Alati
vus on see, mis teatud firmariideid laialt juurde. Lisaks alkoholile on paraku olulise ei pruugi nii minna aga nn ettekirjutatud
levitada aitab. Mingid väga konkreetsed koha leidnud ka narkootilised ained, mille tegemiste puhul, mille eesmärki ja seoseid
firmamärgid on võib-olla olulisemad tea- kättesaadavus kindlasti mõjutab oluliselt nad ise ei mõista. Pärssivalt mõjub ka ajatud gruppides.
ka kasutamist.
defitsiit, mida praegustel noortel on palju
Vägivald oli, on ja jääb. Seda lõplikult – lisaks väga paljudele huvidele elavad palMillised on tänapäeva noore hirmud?
välja juurida ei ole ilmselt võimalik. Inime- jud noored ka iseseisvat elu, mis tähendab
Hirmud tunduvad kuidagi kaugemale vaata- sed on erinevad ja elus on palju situatsioone, nende jaoks ka kohustusi.
vad, eksistentsialistlikud – hirm tuleviku ees, kus paratamatult satub ühte piiritletud alasse
Andres Kalvik

Rae valla väärikas vanus sai logo kuju
Rae vald tähistab tänavu oma 150. sünnipäeva ning selleks puhuks
töötati välja juubelilogo, mis aitab esile tõsta põhiväärtusi, mille kooslus muudab Rae kordumatuks.
Logol on kujutatud kolme tähte minimalistliku ikoonina, mis

OPTIMIST

kannavad Rae valla nime ning mille juurde kuulub valla vanust
näitav number – 150.
Esimene ikoon logol illustreerib looduslähedust ja sidet loodusega. Keskmine ikoon väärtustab Rae valda kui väärt paika, kuhu oma
kodu rajada ja juured alla kasvatada. Kolmas ikoon on inspireeritud
asjaolust, et Rae vald on arenenud oluliseks tehnoloogia- ja logistikakeskuseks ning annab meie inimestele tööalast rakendust.
Logo kõneleb Raest kui kauni loodusega ihaldusväärsest kodukohast, kus elamiseks vajaliku kindlustunde annab hoogsalt arenev
ettevõtlus.
RS
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Jüri sari on hea
ajaviide ja
mäluteritus
Mälumängurite Jüri sarja vanus läheneb veerandsajale ja püsib tänu Eesti
mängijate heale tasemele suurepärases
vormis.
„Jüri sari on hea ajaviide ja mäluteritus,“ kõneles Allar Viivik 1992. aastal
alguse saanud sarjast.
„Mina liitusin koos sõpradega sarja
vist aastal 1993 või 1994, täpselt ei mäleta. Toona oli saal veel remontimata ja
teistsugune. Mängus osalejate tase oli
vist veidi madalam, sest esimesel ja teisel hooajal võitsime sarja. Osales palju
kohalikke võistkondi. Aga tasapisi lisandus juurde Eesti tippvõistkondi ja
-mängijaid,“ meenutas Viivik.
Kaasajas tähendab Jüri sari arvestatavat taset, sest alati on kohal ka oma ala
tipud, kelle kõrval panevad oma mälu
proovile tõsised harrastajad.
Rae vallavolikogu liige Helen Kübar
on üks mälumängijatest, kes peab lugu
Jüri sarjast. „Osalen Tabasalu KEKi
võistkonna ridades. See on tiim, kes on
juba aastaid selles sarjas osalenud. Sinna kutsus mind mu vend, kes on võistkonna liige,“ rääkis ülikooliajast mälumänguga tegelenud Kübar, kes naudib
mälumängu juures võimalust õppida

Jüriloppet
tõi kokku üle
saja võistleja
13. veebruaril startis Jüri terviseradade
suusarajal enam kui sada suusasõpra vanuses kuni 10 aastat.
Finišisse jõudnuid ootas sees medal
ja võimalus täita kõhtu maitsva Võsukese lasteaia valmistatud supiga. Kõik
soovijad said grillida tulistel sütel viinereid.
Võistlejad läbisid distantsi lubadusega
„minust saab maailmameister“ ja kandsid
järjekorranumbrit 1.
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uusi teadmisi ja leida mälusopist üles
see, mis oled teadnud, aga vahepeal
unustanud.

Rahvusvaheliselt
on Eesti tugev

Eesti mälumängu liidu juhatuse liikme
Aare Olanderi sõnul on Eesti mälumängurite tase võrreldes Euroopaga hea, sest
Eesti koondis kuulub kümne väljapaistva
mälumänguriigi koondise hulka. „Juhtivad maad on Inglismaa, Norra ja Belgia,
pisut maha jäävad Saksamaa, Soome,
Holland, Wales, Šotimaa – ja Eesti on
nendega umbes samal tasemel,“ kõneles
Aare Olander.
Esiotsast allapoole jäävad oma taseme poolest Olanderi sõnul Rootsi, Taani,
Prantsusmaa, Ungari, Portugal ja Rumeenia.
See rahvusvaheline elu on Eesti mälumängureid saatnud viimased 12–14 aastat. „Nende aastatega on ka meie mälumäng märgatavalt muutunud. Küsimusi
on mängus järjest rohkem ja temaatika on järjest rahvusvahelisem,“ nentis
Olander.
RS
Foto: Rae Sõnumid

10.veebruruaril Rae kultuurikeskuses toimunud Jüri sarja VI voorus osales 31 võistkonda.
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Tee puhkepäev koos
lastega värviliseks
Kolmest põhivärvist värvide segamise
protsess on väga põnev ja sobib imehästi lastevanemate ja laste ühistegevuseks.
Koos lastega värve segades võib väga kergelt tekkida mänguline ja rõõmus õhkkond juba selle pärast, et iga värvisegamine ja nende värvide kõrvutamine paberile
kukub välja iga kord kordumatult.
Kuidas oleks, kui prooviks koos teha
näiteks lapse nimetähed tema piirkonna
või toa tähistamiseks? Nimetähed võib

välja lõigata akvarellipaberist ja värvid
segada kolmest põhivärvist – kollasest,
sinisest ja punasest otse paleti peal. Huvipoodidest tasub otsida professionaalseid
akvarellvärve tuubides või siis akrüülvärve, millest saab veega kokkupuutel segada
väga kauneid värvitoone.
Heledama värvi hulka võib segada pisut tumedamat ja saabki uue tooni. Kui
toon on tekkinud ja paberile täpikesena
kantud, võib jätkata heledama värvi hul-

Laste hiigelmaali saab näha Rae kultuurikeskuses
Rae valla kultuurikeskuse fuajees on 19. veebruarist avatud Õie lasteaia kunstiringi Värv
Pintslil suure kollaažmaali näitus. Imesuur 10 meetrit lai ja 2,5 meetrit kõrge värviküllane
maal on tekkinud laste nelja kuu tehtud töödest. Kõik värvid, mis selle maali tegemisel on
kasutatud, on lastel vaid kolmest põhivärvist – punasest, sinisest ja kollasest ise segatud.
Maal on täis värvilise veealuse maailma taimi ja elukaid, mille tegemisel on olnud
tähtsaimal kohal akvarelltehnika harjutamine. Lapsed õppisid oma käekirjaga pintslit
julgelt ja mänguliselt kasutama.
Rae valla inimesed, olete kõik rõõmsalt oodatud Õie lasteaia näitust vaatama. Oodatud on kõik, kel huvi laste kunsti vastu. Näitus jääb avatuks märtsi lõpuni.

Õie lasteaia mudilaste hiigelmaal, mis
on 10 meetrit lai ja 2,5 meetrit kõrge,
kujutab kolme põhivärvi kombinatsioonis veealust maailma.

ka vähehaaval tumedama segamist ja paberile kandmist. Iga tekkinud värvi saab
justkui pintsliöögi täpikesena nimetähe
kujutisele kanda nii, et lõpuks on tähed
kaetud erinevate värvilaikudega, mis veel
paberile kandes omakorda segunevad.
Sellise tegevusega näevad lapsed ka
erinevate värvide kõrvutamise mõju.
Lapsevanemana me ei peagi selgitama
lapsele mõisteid (põhivärvid, värvide helestamine või tumestamine), vaid rääkima, et kollase ja punase kokku segamisel
tekib oranž, kollast ja sinist segades saame rohelise ning lilla värv tekib punase ja
sinise segunemisel jne. Selline vaba mänguline tegevus pakub loomisrõõmu ja on
arendav kogemus.
Nimetähtede seinale paigutamiseks
on hea kasutada kleepmassi, mis ei riku
seina. Ja eks seegi ole vaba mänguline tegevus, pakub loomisrõõmu.
Maire Taidema
Kunstiringi Värv Pintslil juhendaja
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kogukonnaelu

Töötajate motivatsiooni meelespea
Eelnevates artiklites on Rae vallas töötav motivatsioonikoolitaja Madis Lokotar jaganud kõige lihtsamaid lahendusi
töötajate motiveerimiseks, konfliktide
lahendamiseks ja sisemise motivatsiooni leidmiseks. Nüüd on sobilik aeg koostada kompaktne ja hõlpsalt rakendatav
motivatsiooni meelespea.

Töötajate motiveerimine

Motivatsioon annab töötajale energiat
ja tõstab töö tulemuslikkust. Lihtsamate motivatsiooni võtete kasutamine pole
aeganõudev ega keeruline protsess. Siiski
tekib tööandjatel küsimusi, kuidas töötajaid motiveerida ja töötamist nauditavaks
muuta. Raha pole ainsaks motivaatoriks.
Tööandjal tuleks alustada töötajate tunnustamisest ja toetamisest. Töötaja vajab
tunnustust oma töö eest – uskumus oma
edust annab indu ka edaspidiseks. Motiveeritud töötajal on positiivne mõju nii
kolleegidele kui ka klientidele. Seevastu
pidev laitmine tekitab töötajas saamatu
tunde, millel on lai negatiivne mõju töötajale endale, ettevõtte sisekliimale ja kliendi
rahulolule.
Lisaks tuleb tööandjal arvestada töötajate individuaalsete erinevustega. Kujutage ette, et teie alluv või kaastöötaja on
taim. Te ju ei kasvata kartuli- ja roositaime
täpselt samamoodi? Teie kolleegid on samuti erinevad ja nendesse ei saa suhtuda
ühtemoodi, olenemata ka samast ametinimetusest. Edu sõltub just sellest, kuidas
suudate enda ja oma töökaaslaste eesmärkide ja erinevustega arvestada.

Konfliktide edukas
lahendamine

Konflikti tuleks suhtuda kui osapoolte
mõttevahetusse. See ei tohiks kasvada
osapooltevaheliseks tüliks. Seevastu selle vältimine või allasurumine võib lõppeda emotsioonide paisumisega. Konflikti ei tohiks lahendada allaandmise
või survestamisega, sellises olukorras ei
arvestata ühe osapoole arvamusega. Ka
kompromiss ei pruugi olla parim lahendus – üksteisele vastu tulles loobutakse
oma põhimõtetest ja arvamustest ning
lõpplahendus ei rahulda kumbagi osapoolt. Kõige edukamaks konflikti lahendamise meetodiks on koostöö tegemine.
Koostöö eelduseks on, et ükski osapooltest poleks dominantne ega allaandlik,
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keskendutakse teineteise toetamisele.
Üheskoos töötatakse välja vastaspooli rahuldav tulemus, mille aluseks on omavaheline austus ja mõistmine.

Sisemine motivatsioon

Sisemine motivatsioon saab alguse saavutusvajadusest. Ükski inimene ei tööta põhimõttega, olla kollektiivis kõige
saamatum. Alateadlikult soovivad kõik
mingil eluperioodil anda endast parima
ja karjääriredelil tõusta. Lisaks peavad
tegevused pakkuma rõõmu. Kindlasti on
paljud meist tegelenud millegagi, mis ei
köida. On ilmselge, et lõputult ei saa teha
vastumeelselt tööd, vaja on sisemist vajadust ja rõõmu. Üheks sisemise tõukejõu
mõjutajaks võib olla soov end erinevate tegevuste käigus arendada. Loomulikult on
see aspekt tihedalt seotud saavutusvajaduse ja tegevustest saadava rõõmuga. Lisaks
eelnevale mõjutab sisemist motivatsiooni
ka väliskeskkond. Ilma väliskeskkonna
positiivse mõjuta pole võimalik ka ise olla
sisemiselt motiveeritud. Kujutlege oma
esimest tööpäeva, millele eelnes positiivne töövestlus. Peale esimesi päevi algasid
põhjendamatud etteheited, pahurad näod,
uued kohustused, ebaviisakad kliendid.
Sellises olukorras kaob sisemine motivatsioon ehk tahe tegutseda ja pingutada.

Töökohustuste kaardistamine
motiveerib töötajaid

Töökohustuste kaardistamine loob selgust, lihtsust ja annab töötajale motivatsiooni. Ametisse asudes on igal töötajal
kindlaks määratud ülesanded. Aja möödudes tekib sageli töötajatel lepinguväliseid kohustusi juurde. Hea juht ei tohiks
töötajatele pimesi töökohustusi juurde li-

sada. Vastasel juhul võib tekkida olukord,
kus töötaja motivatsioon ja produktiivsus
langevad. Töökohustused peaksid olema
kindlad ja piiritletud. Pidev lisakohustuste andmine võib lõppeda töötaja lahkumisega. Reeglina teab töötaja ise kõige
paremini oma võimete piire ja sellest tuleks avameelselt rääkida. Oskuslik töökohustuste kaardistamine seab kindlad piirid, annab töötajale vabaduse oma tööd
planeerida ja mõjub motiveerivalt. Alustama peaks sellest, et töötajad saavad kirja panna kõik oma hetke töökohustused,
olenemata nende täitmise sagedusest.
Koostatud nimekirjale lisavad töötajad
oma kommentaarid. Milliseid kohustusi ja miks ei suudeta piisava pühendumisega täita. Reeglina on peamiseks
põhjuseks just aja puudus. Lahenduseks
oleks töökohustuste ümberjagamine olemasolevate töötajate vahel või lisatööjõu
kaasamine. Seega langeks ülekoormatud
töötajate töökoormus, millega kaasneb
pingelangus ja loodetavasti tõuseb nende
töötajate motiveeritus.
Motivatsioonil on suur roll igapäevatöös. Töötajate soove ja ettepanekuid tuleks kuulata ja nendega arvestada. Töötatakse siiski ju ühise eesmärgi nimel. Kõik
töötajad on erinevad ja nendesse tuleks
suhtuda individuaalselt. Konfliktides pole
midagi halba. Konflikt tuleks alati lahendada koostööaltilt. Töötaja peaks enda
jaoks seadma selged eesmärgid. Tundma
tööst rõõmu ja pidevalt arenema. Töökoormust ja kohustuste arvu peaks aegajalt kaardistama. Ülekoormus põhjustab
sageli motivatsiooni langust ja madalat
produktiivsust. Lõpetuseks tänan kõiki lugejaid ning soovin teile motivatsioonirohket ja edukat kevade algust.

tasub teada 15

LEADERi projektitaotluste
infopäev Rae vallas

PÕHJA-HARJU
KOOSTÖÖKOGU

Jõelähtme - Viimsi - Rae

Põhja-Harju Koostöökogu teatab, et 14. märtsil 2016 toimub Rae vallas LEADERi projektitaotlusvooru tutvustav infopäev, kus tutvustatakse kõiki tänavu aprillis avaneva taotlusvooru meetmeid ja määrusest tulenevaid tingimusi. Infopäev viiakse läbi Rae Kultuurikeskuse
saalis kella 10–13 aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik.
Huvilistel, kellele kuulutuses märgitud aeg ei sobi, on võimalik osa
saada samasisulisest infopäevast Jõelähtme vallas Kostiveres Mõisa
tee 2 asuvas mõisa peahoones 16. märtsil kell 14–17 või Viimsi vallas
17. märtsil kell 14–17 Lavendel SPA Olivia saalis aadressil Sõpruse
tee 9, Haabneeme alevik.
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Rae Huvialakooli õppejuht:
tänavu alustasime innovaatilisemalt
Kui palju päevas pilli harjutada? Kas harjutada iga päev? Kas üldse harjutada? See
viimane pole ilmselt küsimus, kui on valitud
oma huvialaks hakata õppima mõnda muusikainstrumenti. Aga sellega kaasneb kindlasti veelgi küsimusi nii õpilaste, õpetajate
kui ka lapsevanemate jaoks. Kõige olulisem
seejuures on omale selgeks teha, kas eesmärk
on lihtsalt lapse aja sisustamine või eesmärk
ühel päeval pillimäng sel tasemel, mida meie
muusikaosakonna õppekava ette näeb, ka
omandada. Oleme ka meie oma õpetajatega
sel teemal arutlenud, ühest valemit ei ole.
Mõni õpilane omandab oma lood kiiremini,
ka vähema harjutamisega, mõni peab rohkem vaeva nägema ja midagi pole teha. Ja
lõpuks loeb ju ka see, kuidas tunda rõõmu
pillimängust, kasutada oma oskusi ning kus
ja kellega seda teha ka pärast kooliukse kinni
panemist. Aga see on juba järgmine teema.
See õppeaasta möödubki suures osas
sellega harjumise tähe all, nii õpetajate,
õpilaste kui ka lastevanemate jaoks. Siinkohal ka üleskutse neile lapsevanematele,
kes pole veel end kurssi viinud ega Stuudiumiga liitunud – tehke palun seda kindlasti, seal on kirjas õppurile oluline info!
Uuendusena viisime muusikaosakonna
pilliõppes lisaks tavapärasele hindamisele
sisse ka sõnalise pikema kokkuvõtte erialaõpetaja poolt 2. ja 4. veerandi lõpus –
kuidas õpilane on arenenud, mis on hästi,
millele vaja rohkem tähelepanu pöörata

Rae Huvikooli

KEVADKONTSERT
8. aprillil 2016 a.
kell 18.00
Rae kultuurikeskuses
Olete oodatud
vaatama-kuulama!
Kontsert on tasuta
http://huvikool.rae.ee
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jms. Kui lapsevanem ise pole muusikat õppinud, siis on tal tihtipeale väga keeruline
mingit nõu lapsele anda, olukorda hinnata. Sellest siis ka meie pisikesed sammud
sinnapoole, et omalt poolt veelgi rohkem
tagasisidet anda lisaks tavapärastele päevikumärkmetele.
Üheks prioriteediks oleme sel õppeaastal võtnud õpilaste esinemisvõimaluste
suurendamise. Jätkuvad kontserdid lasteaedades, Jüris hakkasime pakkuma väiksemaid kontserte pikapäevarühmadele, publikut ju jätkub. Kogukonnale on 8. aprillil
plaanis suurem kevadkontsert kultuurikeskuses, kaasates esinema kõikide filiaalide
pilliõpilasi. Maikuus toimub suur tantsuosakonna ühine kontsert. Samas üritame
kooli eestvedamisel nii palju kui võimalik
osa saada ka professionaalsete muusikute
etteastetest. Detsembris toimus kontsert
meie oma majas, kus sai kuulda Mihkel ja
Mari Polli, mis lõppes vägagi meeleoluka
vestlusega pilliõppuritest publiku ja esinejate vahel, peateemaks tänaste tegevmuusikute muljed oma muusikakooliajast ning
ka praegusest elust muusikuna. 4. märtsiks
sai plaani võetud ühiskülastus Estonia
Kontserdisaali ERSOt kuulama.

Tegutsetakse neljas filiaalis

Võime end nimetada õpilaste arvu poolest
vallas kolmandaks kooliks. Tegutseme neljas
filiaalis, nelja osakonnaga (muusika, sport,
tants, kunst). Jüris oleme oma uute ruumidega kenasti ära harjunud. Sügisel sai uued
ruumid ka meie Vaida filiaal. Selle aasta sisse
jääb veel laienemine uude Järveküla kooli,
kuhu on planeeritud meile mitmeid ruume.
Tegutsedes keskpunktina Jüris, annab
ka meile järjest rohkem tunda Peetri piirkonna kasv. See väljendus selgelt esimese
poolaasta suuremal kontserdil detsembris,
kus astusid üles muusikaosakonna õppurid ning meil hetkel filiaalidest just Peetris
kõige laialdasemalt tegutsev tantsuosakond. Saal oli pilgeni publikut täis.

Tulemusest

Kas kauneid kunste saab mõõta, kuidas
seda teha, võib arutleda pikalt. Ometi
on ka meie valdkonnas palju konkursse,
mõõduvõtmisi, kus osaleda. Mitmed õpetajad seda ka eelmisel poolaastal oma õpilaste ja kollektiividega tegid.

Kõige edukamalt esinesid laulustuudio
erinevad ansamblid novembris toimunud
Harjumaa vokaalansamblite festivalil. 4.–5. kl
ansamblite arvestuses sai ansambel HELILASED I 2. koha, 6.–7. kl ansamblite arvestuses
sai ansambel HELILASED II 2. koha ning
poisteansambel NIMETU 3. koha. Gümnaasiumiansamblite vanuserühmas andis
žürii ansamblile SOSIN kui ainukesele osalejale oma vanuserühmas ilmselt ka võrdluse
puudumise tõttu välja 2. koha. Samuti anti
välja hulk eripreemiaid – 1.–3. kl tüdrukute
ansambel SÄDE sai ära märgitud „särtsaka
„Uputuse“ laulu esituse eest“. Kõiki ansambleid ohjab Külli Ovir, kes pälvis eripreemia
kui kõige produktiivsem juhendaja. Klaverisaatjana tegi konkursil kaasa Age Imala, kes ei
jäänud žürii poolt samuti märkamata, saades
kaasa tiitli kui „kõige parem klaverisaatja“.
Festivalil osalenud ansamblite koosseisud
leiab huvialakooli kodulehelt.
Klaveriõppurid astusid edukalt üles
Loode-Eesti piirkonna klaveriõpilaste X
klaverimuusikakonkursil. Marta Johanna Sepp sai 2. koha (õp Dina Kurapova)
ning Mirko Lainevool 3. koha (õp Rutt
Ridbeck). Astrid Ulpus pälvis eripreemia
„diplom kogu kava eest“ ning Iris Pajumäe
eripreemia „kiitus pala hea esituse eest“
(samuti õp Kurapova õpilased Peetris).
Ka teisel poolaastal on plaanis osaleda
nii mitmelgi konkursil, lähiajal kitarriõpilased, seejärel viiuldajad jne. Suurem ettevõtmine ootab meid korraldamise näol ees,
kui peame 2. aprillil läbi viima Loode-Eesti
puupuhkpillide (flöödid, klarnetid, saksofonid) konkursi. Tantsuosakonna erinevaid
kollektiive ootab ees hulk festivale, tantsufestival „Kuldne karikas“, Koolitants. Rahvatantsurühm läheb osalema suvel Orava
tantsupeole, folkloorifestivalile Prahasse,
laulustuudiot ootab maikuus ees kontsertreis Hiiumaale. Palju konkursse on välja
kuulutatud väljakutseks kunstiosakonnale.
Suve alguseks plaanime kõikide osakondade ühislaagrit Jõulumäe tervisespordikeskuses Pärnumaal, sisuks erinevad loovus- ning sporditegevused.
Infot selle laagri, konkursside tulemuste jm kohta lisame pidevalt oma koduleheküljele.
Kaidi Merzin
Rae Huvialakooli õppejuht
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Kaader finaaltantsust „Nunnad hoos 3“. Trupi koosseis: Saskia Sõrmus, Bretely Jäätma, Angelina Odintsova, Maarja-Liisa Pintman,
Kerly Väinsar, Alina Zahhartšuk, Hanna Loore Piiriste, Adeelika Rahnel, Arabella Vassus, Liisa-Maria Heinsoo, Aljona Koch, Kätlin
Pernau, Elisabet Eha, Madleen Pähna, Iti-Triin Matt, Iris Väinsaar, Agnes Rebane, Viktoria Atspol, Reti Pauklin, Annete Kesküla,
Lisette Malla. Juhendaja: Deisi Viimne.

Vaida tüdrukud tantsisid end Koolitantsu finaali
Vaida põhikooli tantsutrupp Hoop-Side osales tuntud tantsufestivalil Koolitants 2016
ning kindlustas omale edasipääsu finaali.
„Hakkasime juba novembris harjutama, aga idee teha kaheosalisele filmile
„Nunnad hoos“ järg tantsu näol tekkis

mul juba suvel,“ kõneles juhendaja ja tantsuõpetaja Deisi Viimne.
Juhendaja sõnul võeti ülesannet väga
tõsiselt. „Praktiliselt kõik pereliikmed olid
kaasatud kostüümide õmblemisse ja õhukeste salkude keerutamisse joogikõrte ja

klambrite abil.“
Hoop-Side’i finaalesinemine tantsuga
„Nunnad hoos 3“ toimub 2.–3. aprillil Jõhvi Kontserdimajas.
RS

Jüri ja Pae gümnaasiumi noortekohtumine
Me õpime selleks, et elus oma teadmisi ja
oskusi rakendada. Seega tuleks ka õppeprotsessis leida võimalikke praktilisi väljundeid, et
tekitada ning säilitada õpimotivatsiooni. Keeleõppes on üks võimalus pakkuda reaalset
keelekasutuse võimalust, tekitades suhtlemisolukordi võõrkeeles kõnelevate inimestega.
Jüri gümnaasiumi 7. klasside 8 õpilast
said vene keele õppe raames praktiseerida
oma 1,5 aastaga omandatud keeleoskusi
noortekohtumise projektis osaledes.
3-päevane kohtumine toimus koostöös
Pae gümnaasiumi 7. klasside õpilastega,
kelle emakeel on vene keel. Projekti teema
oli „Tervislikuks läbi kultuuriliste erinevuste“. Projekti toetasid haridus- ja teadusministeerium, Eesti Noorsootöö Keskus, Hasartmängumaksu Nõukogu ja sihtasutuse
Archimedes struktuuriüksusena tegutsev
noorteagentuur Euroopa Noored.
Projekti eesmärk oli soodustada Eestis elavate erineva kultuuritaustaga noorte
omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist
ja arengut. Kolmel päeval toimunud ühiste-

Foto: Jüri gümnaasium

Pae ja Jüri noored Valgehobusemäel.
gevuste kaudu sobitasid Pae ja Jüri gümnaasiumi õpilased uusi sõprussidemeid, arutlesid vene ja eesti keeles tervislikkuse teemade
üle ning õppisid teineteist tundma sportlike
tegevuste kaudu. Mõlema kooli noored said
praktiseerida oma võõrkeeleoskusi ning näidata oma kultuurilist tausta.
Jüri gümnaasiumist noortekohtumisel
osalenud õpilased Kertlin Linamaa, Lot-

te Muzakko, Georg Sikka, Rico-Andreas
Tiitsoo, Mariann Kalinina, Oskar Aberut,
Eliis Turvas, Kuldar Annus tõdesid projekti
lõppedes õpimotivatsiooni ja suhtlemisjulguse kasvu. Ühistegevused andsid indu jätkata
koostööd Pae gümnaasiumiga ka järgmistes
noortekohtumiste projektides.
Jüri gümnaasiumi klassiõpetaja Rita Jõemets
ja vene keel õpetaja Rea Meybaum
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spordielu
Jens Vendel (vasakul) ja Andres Kalvik.

Foto: Rae Sõnumid

Jens Vendel: sporditegevuse
toetamine on oluline
Rae valla abivallavanem Jens Vendel
ütles omavalitsuse spordivaldkonda
analüüsides, et valla üks prioriteete on
ajakohastada noortespordi rahastamissüsteemi. Tulevikku vaadates andis
Vendel mõista, et senisest suuremat tähelepanu tuleb hakata pöörama jalgpalli
mängimise võimaluste parandamisele.

Rae valla elanikkond on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ja koos sellega
on siin piirkonnas suurenenud
laste arv. Milliste põhimõtete
alusel Rae vald noortesporti
suunab ja rahastab?

Mulluseks märksõnaks oli kindlasti Rae
Huvialakooli spordiosakonna tegevus, mis
jättis selja taha esimese täispika aasta. Seal
on treenimas 350 last. Teiseks valdkonnaks
on eraalgatuslike spordiklubide toetamine.
Olen juba välja öelnud, et järgmiseks aastaks hakkame seda muutma. Põhimõtteliselt peab sporditegevuse eest toetuse taotlemine olema elanikule võimalikult lihtne.
Liigume sportivate laste pearaha infosüsteemi PAI suunas, mida kasutavad praegu
näiteks Tallinn, Viimsi ja Harku.
Sporditegevuse toetamisega käib kaasas ka eriarvamusi tekitav teema. Kas vald
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peaks hüvitama sporditegevuse kulu, kui
treeneril ei ole EOK kutsekvalifikatsiooni.
Mina arvan, et ei pea ja seda väga lihtsal
põhjusel. Kutsekvalifikatsioon tähendab,
et treener treenib, mitte ei paku huvitegevust sporditrenni pähe. Kui spordiklubi
pakub lapsele spordialal kutseseaduse tähenduses kutsekvalifikatsioonita treeneri
teenust, siis tegelikult pakub ta huviringi
ning seda ei ole õige rahastada sporditegevuse kulu hüvitamisena. Kui me räägime oma laste sporditegevuse toetamisest,
peame lähtuma EOK kutsekvalifikatsiooni
olemasolust, mis on omakorda kvaliteedi
märk ning samuti turvatunne lapsevanema jaoks, et tema lapsega tegeletakse professionaalselt.

Kui vaadata otsa noorte
tulemustele – kas on
põhjust rahul olla?

Milliseid tulemusi peaks vaatama? Ja mis
on üldse hea tulemus? See kõik on nii suhteline ja me ei peaks sellele liigselt keskenduma. Valla esmane ülesanne on praegu
luua selgus rahastamisküsimuses. Teiseks
ülesandeks on panustada Huvialakooli
spordiosakonna ja kooli huvialaringide
kaudu meie jaoks olulistele aladele. Ära
ei tohi unustada ka infrastruktuuri aren-

damist. Kui Järveküla kool koos staadioni,
ujula, spordi- ja jõusaaliga valmis saab, siis
mina olen täitsa rahul. Munitsipaalrajatisi
täiendades on oma koha leidnud Rae Keegel, Suuresta Golfiklubi ja kindlasti leiab
tulevikus oma koha ka Spot of Tallinn.
Rae vallast elanike arvu poolest pisut
suuremas Viimsis valmis hiljuti täismõõtmetega jalgpallistaadion. Usun, et meil jaguks vutihuvilisi, kuid praegu poleks neil
kusagil võistlusmänge pidada, sest kõik
Rae valla jalgpalliväljakud on liiga väikesed. Kõige loogilisemana näib Jüri gümnaasiumi staadioni laiendamine.
Kooli- ja noortespordi vajadused on
nende staadionitega hästi kaetud. Probleemid algavad nii-öelda meistritasemelt,
sest rajatiste ehitamisel on olnud piiravateks teguriteks maaküsimused või rahalised vahendid.
Jüri staadioniga seoses on igasugu mõtteid läbi käinud. Ideaalis võiks olla Jüris
6 + 4 radadega 400-meetrine ring, mille
sees on 90 x 65 m suurune jalgpalliväljak
ja mille kõrval asub veel kunstmurukattega spetsiaalne jalgpalliväljak. Naturaalne
muru on samas Eesti tingimustes ilmselge
luksus. Jalgpalluritele sisetingimuste loomine on koalitsioonilepingu järgi plaanis
lahendada demonteeritava talvise kilehal-
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li soetamise läbi. Seal saaks treenida ka
kergejõustiklased. Kuid sisehalli püstipanemine on üks raskemaid punkte, mida
täita. Võib-olla peaks vallal olema kindel
partner, kellega koos leida lahendused
jalgpalliklubide jaoks.

Kas Huvialakooli spordiosakonna alade valik on end õigustanud või on kavas muudatusi ellu viia?
Otsuse langetamisel võtsime arvesse kooli
kehalise kasvatuse tunni ainekava ja seda,
millistel aladel oleme käinud valdade mängudel osalemas. Populaarsemateks aladeks
on võrk- ja korvpall, lauatennis ja male.
Nõudlust on kindlasti rohkema järele ja
suurimat survet tunneme jalgpalli poolt.

Teeme intervjuud suurepärases
elamusspordikeskuses Spot of
Tallinn ja ilmselt on ka siinsed
eestvedajad huvitatud, et Huvialakool mõne jalgrattaspordiala enda rüppe võtaks?

Jään endale kindlaks ning minu seisukoht on, et praegu eelistame neid alasid,
mis kuuluvad kehalise kasvatuse tunni
ainekavasse ja milles võistleme valdade
mängudel. Jah, BMX kross on olümpiaala,
kuid olümpiaalasid on palju ja kõiki me ei
jõuaks võtta omavalitsuse haldusesse.

Sportlastele peetud kõnes tõite välja, et 2017. aastal võib
riik eraldada Jüri terviseradade
arendamiseks 100 000 eurot.

Kultuuriministeerium on välja öelnud, et
nad toetavad iga maakonna tervisespordikeskusi, millest võiks kujuneda suurem baas.
Rae vallale pole seda raha varem eraldatud.
Harjumaa spordiliidu juhatus on meie taotluse heaks kiitnud ja nüüd jääb oodata vaid
ministeeriumi otsust. Oleme Jüri terviseradadesse palju investeerinud, suusasõprade
kurvastuseks on ainult lumi puudu (intervjuu on tehtud veebruari keskel). Suurem osa
100 000 eurost kuluks valgustuse lõpuni ehitamiseks ja rajamasina soetamiseks.

Kas kunagi võiks Rae vallal olla
oma pallimängu meistriliiga
klubi?
Spordiga on nii, et praeguste tegemiste vilju saame lõigata alles kümne aasta pärast.
Mina prognoosin, et tippspordis hakkavad lisaks Tallinnale järjest rohkem tooni andma pealinna ümbritsevate valdade
võistkonnad.
Andres Kalvik

Rae valla tunnustuse
pälvinud sportlased
2015. aasta tulemuste ja esitatud ettepanekute põhjal
Egert Sekk
Robert Vain
Grete Ly Jõgisoo
Randel Kaasik
Rene Tõldsep
Risto Tõldsep
Cristofer Krik
Kait Lutt
Marek Vähi
Sten Ütsmüts
Kristian Otlot
Mihkel Leib
Klarika Kaldmaa
Helen Loik
Elen Viikmann
Mari Piir
Margot Lelle
Andre Himuškin
Enn Sapp
Raido Kalbach
Hendrik Lepik
Tanel Reismann
Urmas Põldre
Marje Möldre-Vähi
Victoria Ida Vähi
Leemet Loik
Henri Roos
Kelly Vainlo
Robert Tammoja
Anete Mooro
Carmel Uibopuu
Ann Ly Maiki Parts
Johanna Johanson
Martin Siller
Joosep Põldma
Mariell Õismets
Markus Mittal

Merili Kõrvel
Markus Erik Tommula
Tanel Lampe
Kätlin Latt
Larissa Gontšarenko
Loora Kaljaste
Hanna Kaljaste
Carlos Kirtsi
Annika Talvet
Maria Helena Raaga
Erik Mürk
Lisanna Gontmacher
Sander Gontmacher
Anabel Aunver
Roland Roberto Zamfir
Robin Alexander Veskus
Kevin Marcus Aedla
Grethe Aikevitšius
Egert Sinikas
Richard Paat
Indrek Kermon
Toomas Marrandi
Margus Valgma
Ingrid Puusta
Arvo Koppel
Rasmus Golubkov
Annabel Mirtel
Saskia Joakit
Mirko Lainevool
Tormi Kull
Tarmo Tuul
Enda Lõhmus
Aivo Hommik
Siim Kiskonen
Kelly Kalm
Keitlyn-Merit Sepp

Võistkonnad
Petangivõistkond Eestimaa Suvemängudel koosseisus Kadri Arunurm, Kalju Olmre, Roman Olmre, Andrus Tommula
Võrkpallinaiskond Eestimaa Suvemängudel koosseisus Kadri Kruus-Magamedov, Tiivi Püvi, Jaana Timofejev, Kati Nelis, Ira Suhhova, Krislin Kukk, Margot
Lelle, Kaia Allkivee, Evely Karvak, Raili Juurikas
Võrkpallimeeskond Eestimaa Suvemängudel kooseisus Olari Kontram, Jaanus
Kuller, Aivar Kaljur, Marko Sõna, Kristjan Jürima, Madis Mäe, Jaanek Hermet,
Veiko Raaman, Kristjan Lepist. Esindaja Kaarel Kais
Vaida Põhikooli 6.–9. klasside korvpallivõistkond koosseisus Karmen Maria
Kaev, Stefi-Mariell Harakka, Bretely Jäätma, Maarja Liisa Pintman, Kerly Väinsar,
Alina Zahhartšuk, Angelina Odintsov.
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Peetri Lasteaed/
Põhikooli esimesel laual mängis
Aivo Hommik.
Foto: Anneli Kardin

Peetri Lasteaed/Põhikool
kaitses kabes esikohta
Rae valla mängude kuuenda etapi, Veski-Mati kabeturniiri võitis teist aastat järjest Peetri Lasteaed/Põhikool, kellele järgnesid Rannahunt/Peetri VK ja Rae Kossu
pere. Võitjate esimesel laual mänginud
Aivo Hommiku sõnul oli esikoht aimatav.
„Meil on võistkonnas kabes vabariiklikul kaasa tegev naine Katrin Rajasalu ja
väga sportlikud kehalise kasvatuse õpetajad,“ tunnustas erinevates mõttemängudes end koduselt tundev Hommik tiimikaaslasi. „Osaleme oma maja töötajatega
ja teeme seda oma lõbuks, kuid kabeturniiri võidus olin enam-vähem kindel. Lasteaias ja koolis on kokku 166 töötajat. Kui
tavaliselt on võistkondadel raskusi naiste
leidmisega, siis meil on pigem mehi vähe.“
Kokkuvõttes tõukas Tallinna Vangla
liidrikohalt Rae valla mängude tiitlikaitsja
Rannahunt/Peetri. „Saime eelmisel aastal
kabes teise koha, kuid ei osanud arvata, et
ka tänavu nii hästi läheb. Me pole varem
nii varajases staadiumis juhtima asunud.
Tahaks loota, et see pole halb enne,“ märkis Rannahunt/Peetri eestvedaja Margot
Lelle. „Raske ennustada, mis pokkeris
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juhtuma hakkab. Pole aimu, mis tasemel
konkurendid on.“

Sarja järgmine ala on pokker

Rae valla mängude järgmine ala, Olybeti
Texas Hold’em pokker toimub 11. märtsil
Rae kultuurikeskuse ruumides. Peakorraldaja Indrek Raig julgustab kõiki huvilisi,
ka neid, kel varasem kogemus puudub,
osalema, sest tegemist on alaga, kus suurt

rolli mängib õnnefaktor. „Tulge osalema
kindlasti ka siis, kui ei õnnestu kolme
meest ja kaht naist kokku saada. Võistkonnale on võimalus ikka punkte tuua. Pealegi
võib naine asendada meest,“ selgitas Raig.
Olybet paneb võitjatele välja uhke „Las
Vegase paketi“. Seega – kapuutsid pähe, päikeseprillid ninadele ja pokkerinägu ette :)
Andres Kalvik

TULEMUSED
VESKI-MATI KABE TOP 10: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool, 2. Rannahunt/Peetri VK, 3.
Rae Kossu pere, 4. Tallinna Vangla, 5. Peetri Selts, 6. Karla küla sõbrad, 7. Rae veteranid, 8. Peetri Sport, 9. Lagedi SK, 10. Rimi.
ÜLDTABEL: 1. Rannahunt/Peetri VK 270,6 punkti, 2. Tallinna Vangla 267,2, 3. Peetri Sport 251,4, 4. Lagedi SK 244,4, 5. Karla küla sõbrad 242,6, 6. Peetri Lasteaed/
Põhikool 240,8, 7. Patika 216,2, 8. Rae kossu pere 225,8, 9. Patika 216,2, 10. Rae
veteranid 200,8.
KÜLAD: 1. Lagedi SK 244,4, 2. Patika 216,2, 3. Peetrin Selts 199,2.
ETTEVÕTTED: 1. Tallinna Vangla 267,2, 2. Peetri Lasteaed/Põhikool 240,8, 3. Digit
198,8.
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Kimmo Ladvas, Digit Reklaam: „Tulemusega peab rahule jääma. 15. koha järele me
küll ei läinud, kuid vastased olid tugevad.
Tegime eelnevalt ka trenni. Harjutasime
töö juures lõunapauside ajal ja usinamad
tõmbasid nutitelefoni kabemängimiseks
mõeldud äpi. Osaleme Rae valla mängudel
esimest aastat. Ettevõttes töötab umbes 30
inimest ja ühised üritused aitavad omavahelisele läbikäimisele kindlasti kaasa. Võistkonna oleme igaks alaks kokku saanud, kuid
ideaalsest koosseisust jääb alati üks-kaks
inimest puudu. Järelejäänud aladest tundub
meile ehk kõige rohkem sobivat kuulijänn.
Kollektiivis leidub suuri ja tugevaid mehi.“
Janek Võsu, Kaitseliit/Naiskodukaitse:
„Kabeturniir läks meil aia taha. Eks seda oli
ka aimata, sest selgus, et nii mõnigi võistkonnakaaslane mängis viimati kabet 20
aastat tagasi. Erinevalt mõnest teisest võistkonnast osaleme kõikidel aladel enamjaolt
sama koosseisuga. Meie eesmärk pole igaks
alaks oma ala tegijaid kokku saada. Kui
kabet mitte arvestada, siis oleme liikunud
tõusvas joones. Jäime sügisel pisut hiljaks ja
seetõttu olime sunnitud esimesest alast loobuma. Kaitseliit osales Rae valla mängudel
ka eelmisel aastal, kuid tehti kaasa ainult
valitud aladel. Meie siht on seekord lõpuni
teha. Meie trumpalaks võiks olla laskmine,
kuid seda kahjuks kavas pole. Oleme igal
alal ühtlaselt head.“

Pildikülast
Euroopasse –
Siim Kiskonen
pürgib profiratturiks
Koos elanikkonna suurenemisega
kasvab Rae vallas ka nende tublide inimeste hulk, kes nii Eestis kui
ka rahvusvahelisel tasemel spordis
esile kerkivad. Eelmise aasta üheks
väljapaistvamaks tegijaks võib pidada Rio olümpiamängudele koha
kindlustanud purjelaudurit Ingrid
Puustat.
Konkursile „Rae valla parimad
sportlased“ on esitatud ka teise
olümpiaala, jalgratta maanteesõidu
tulevikulootus Siim Kiskonen. Rio
suvemängudele 19-aastasel Kiskonenil veel asja pole, kuid pole välistatud, et andekast ratturist on põhjust ka edaspidi kirjutada.
Mitmekülgne Kiskonen on näidanud silmapaistvaid tulemusi
nii maanteesõidus, trekil, mägirattakrossis kui ka cyclo-cross’is.
Noorena võib end mitme ala vahel
jagada, kuid tipule lähemale jõudes
tuleb ühel hetkel teha valik. Kiskonenil on see juba tehtud. „Keskendun maanteesõidule, sest seal on
kõige rohkem võimalusi läbi lüüa.
Amatöör- ja profiklubisid on maa-

ilmas palju. Mägiratturina on raske
teenistust leida – isegi Eesti selle ala
parimal mehel Martin Lool on keeruline eelarvet kokku saada,“ analüüsib Kiskonen.

Julgust jagub

Kui praegu annavad Eesti ratturitest
rahvusvahelisel tasemel tooni mägedes end mugavalt tundvad Rein
Taaramäe ja Tanel Kangert, siis Kiskoneni näol võib sirguda tulevane
sprindiäss. Spordisõbrad ootavad
ammu, millal Eesti rahvast suurepäraste võitudega hullutanud Jaan
Kirsipuu endale mantlipärija saab.
Sellisest võrdlusest asjatundjad Kiskoneni puhul aga hoiduvad. Erinevalt Kirsipuust saab kergema kondiga Kiskonen üle ka mägedest ja talle
sobivad kerge tõusuga finišid.
Kiskoneni isa Eero Kiskoneni
hinnangul on pojal rattaspordis
läbilöömiseks eeldused olemas.
Ta pole aga kindel, kas Siim peaks
praegu keskenduma pelgalt sprinditreeningutele või jätkama mitmekülgsemat joont.
Foto: erakogu

Eero Rannama, Bauest: „Pidime kabeturniirist loobuma, sest ei saanud tütarlapsi
kokku. Ettevõttes on kokku 46 töötajat, kellest ainult viis on naised ja kellest omakorda kaks käivad koolis. Seega on just naiste
kaasamine meile suurimaks probleemiks.
Osaleme Rae valla mängudel esimest aastat, enne polnud sellest üritusest kuulnud.
Pokkerist tahame kindlasti osa võtta. Olen
kuulnud, et mõned meie naised on selle
alaga kokku puutunud. Järgmistest aladest
ootan huviga orienteerumist ja kuulijänni.
Vibulaskmine on õnnemäng.“
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„Siim on hingega asja juures ja väga
motiveeritud. Eesti ratturid on ennegi
maailmas läbi löönud ja sel talvel teenisid
kolm eestlast profilepingu. Teadmine, et
maailmas on võimalus läbi lüüa, annab
noortele kõvasti indu juurde. Siimu suurimaks trumbiks on praegu julgus grupifinišis positsiooni eest võidelda ja suurtel
kiirustel riske võtta,“ räägib Eero Kiskonen.
Siim Kiskonen: „Enne starti mõtlen
kukkumistega kaasnevatele ohtudele palju, isegi kardan pisut. Viimastel kilomeetritel see tunne kaob.“
Eelmisel aastal oli Kiskonenil võimalus end korduvalt rahvusvahelisel tasemel
proovile panna ja märkimisväärseid tulemusi kogunes omajagu: Poolas toimunud
juunioride velotuuril saavutas ta kolmel
etapil teise koha ja Saksamaal peetud Niedersachsen-Rundfahrti tuurilt tuli mägedekuningasärk. Eesti juunioride meistriks
tuli Kiskonen kriteeriumis, teatekrossis,
talikrossis, treki punktisõidus ja meeskondlikus jälitussõidus.
Rattaspordi juurde jõudis Kiskonen
ainsa eestlasena üleliidulisel koolinoorte
spartakiaadil grupisõidu võitjaks tulnud
vanaisa Eino ja isa eeskujul. Tõsisemate
treeningutega alustas ta Kalevi Jalgrattakoolis 12-aastaselt. Noormees meenutab,
et soovis juba varem minna, kuid vanemad ei lubanud. Enne seda jõudis Kiskonen põgusalt tegeleda veel jalgpalli ja
ujumisega.
Omaette logistiline katsumus oli esimestel aastatel Rae vallast Pildikülast Piritale Kalevi Jalgrattakooli treeningutele
minek. Kui alguses nautis Kiskonen vanemate priiküüti, siis suuremaks saades tuli
iseseisvalt ühistranspordiga liikuda.

Suvesihiks Prantsusmaa

Kuni üheksanda klassini Jüri gümnaasiumis käinud Kiskonen lõpetab kevadel Audentese spordigümnaasiumi Otepää filiaali. Õpitulemuste kohta kasutab Kiskonen
väljendit „koolipoisi hinded“. Kiskonen
tunnistab, et on pannud munad ühte korvi
ehk panustab praegu ainult rattaspordile.
Andekal sportlasel on kavas järgida paljude Eesti tippude eeskuju ja siirduda keskhariduse omandamise järel Prantsusmaa
amatöörmeeskonda eesmärgiga muukida
lähitulevikus lahti mõne profitiimi uks.
Suure tõenäosusega saabki Kiskoneni juba
sel suvel näha sõitmas mõne Prantsuse
klubi vormis.
Poja otsust toetab ka Eero Kiskonen.
„Ülikooli on võimalus ka hiljem minna, kuid
spordiga ei saa vahet sisse jätta. On kaks va-
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Foto: ERR/Urmas Karlson

likut – kas teha sporti täiega või minna hobispordi peale üle,“ lisab Eero Kiskonen.
Tänavu talvel kolm nädalat Hispaanias
Vahemere ääres treeninglaagris viibinud
Kiskonen tunnustab Rae valda ja Jüri
gümnaasiumi vilistlaskogu, kes on rahaliselt tema pingutusi toetanud.

Hobidest rääkides ohkab Kiskonen kergelt ja nendib pärast lühikest mõttepausi,
et mis hobisid jalgratturil peale rattaspordi
ikka olla saab...
Andres Kalvik

Ado Hein
Kalevi Jalgrattakooli treener
Siim on hea kombinatsioon vanaisast ja isast – sõidab hästi mägirattaga, on tehniline
ning tal on julgust grupis finišeerida. Omal ajal oli Eestis mitu meest, kes üks ühe vastu Jaan Kirsipuule kiirusega ära panid, kuid grupist välja tulemisega oli neil raskusi.
Kiireid poisse on praegugi Eestis omajagu, kuid paljudel napib julgust. Seda pole aga
võimalik õppida.
Mäletan, et Siim tuli Piritale isaga suusatama ja kuna mul oli just selle aastakäiguga
grupp loodud, kutsusin tedagi trenni. Kuna Siim elas kaugemal, siis ta ei saanud iga
kord treeningul osaleda. Enamiku ajast tõid teda Piritale vanemad, hiljem sõitis Siim
rattaga Mõiku ja ma võtsin ta auto peale.
Siimu otsus panustada maanteesõidule on ainuõige, sest seal on võimalusi rohkem.
Suve teisel poolel on tal kavas Prantsusmaale amatöörklubisse pääseda. Heasse meeskonda jõudmine on raske, sest Siimul pole rahvusvahelisel tasemel säravaid võite ette
näidata. Kuna Prantsusmaal on palju Eesti rattureid, loodame just nende soovitustele.
Lõppeesmärk on jõuda profilepinguni.

Siim Kiskonen
saavutused aastal 2015
•
•
•
•
•
•

Eesti MV teatekrossis I koht
Eesti MV punktisõidus I koht
Eesti MV kriteeriumis I koht
Eesti MV talikrossis I koht
Eesti MV 4km meeskondlikus jälitussõidus I koht
Eesti MV maastikurattakrossis II koht, indiv jälitussõidus II koht, meeskondlikus
sprindis II koht
• Juunioride MM maanteesõidus 81. koht
• Intern Niedersachsen-Rundfahrt der Junioren tuuri kokkuvõttes 13 koht; mägedekuninga särgi arvestuses I koht
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Tule esindama koduvalda
Veebruari lõpus Põlvas peetud valdade
talimängudel saavutas Rae vald Tartu ja
Tähtvere järel kolmanda koha. Võistlusel osales 46 valda 885 sportlasega. Tänavu juulis Vändras peetavatel võistlustel soovib Rae vald
poodiumil veel kõrgemale kohale astuda ning võistkonda on
oodatud kõik valda esindada
soovivad sportlased.
Eeldused parimaks saada
on olemas. Suur osa kiire elanikkonna kasvuga Rae valla
inimestest on uusasukad ja kohaliku spordiringkonnaga liitumine võtab aega. Viimastel aastatel
on jõudsalt paranenud ka harjutamistingimused. Näiteks petangimängijad
rõõmustavad, et nüüd saab Jüri kelgumäe
taha rajatud väljakul lemmikala harrastamas käia. Suvel on kavas seal isegi üks
võistlus maha pidada.
Eestimaa suvemängude petangiturniiril esikoha pälvinud Rae valla esindusse
kuulunud Kadri Arunurm tunnistab, et
kui kõrvaltvaatajale võib petank igavana
tunduda, siis mängides voolab verre adrenaliin. „Kuule visates tuleb sarnaselt malele mitu käiku ette mõelda ja arvestada ka
vastase taktikat. Eriti hea tunne on siis, kui
vastase kuuli „ära tulistades“ enda kuul sinna paigale jääb. Petank on mõeldud igas vanuses inimestele ja seda saab mängida isegi
ratastoolis olles,“ kinnitab üle kümne aasta
alaga tegelenud Arunurm.

Rae valla elanikud
on spordilembesed

Üle kümne aasta Rae valda erinevatel
võistlustel esindanud Mari Piir noppis
Eestimaa suvemängudel auhinnalisi kohti nii jooksualadel kui ka kaugushüppes.
Suurepärases vormis olev naine ei piirdu
aga ainult Eesti-siseste võistlustega. Näiteks mullu võitis ta Poolas Torunis toimunud veteranide Euroopa sise-EM-il
kuni 45-aastaste vanuseklassis 60 meetri
tõkkejooksus hõbe- ja sama pikas sprindis
pronksmedali. Assakul elav ja igapäevaselt
Loo keskkoolis kehalise kasvatuse õpetajana leiba teeniv Piir on tänulik Rae vallale, kes on tema pingutusi korduvalt ka
rahaliselt toetanud.
Lapsepõlves kergejõustiku kõrval ka
korv- ja võrkpalli mänginud Piir harjutab nüüd neli-viis korda nädalas. „See

27.-28.veebruaril Põlvas toimunud 24.
Eesti valdade talimängudel saavutas Rae
vald III koha. Fotol teatesuusatamise
pronksinaiskond (vasakult) Tagne Tähe,
Kelly Vainlo ja Loviisa Lees. Rae vallavanem Mart Võrklaev tänab kõiki omavalitsust esindanud spordisõpru ja toetajaid.
Eriline tänu Coopile, kes aitas võistlejad
ühtsesse võistlusriietusse panna.

Coopi turundusdirektor
Andres Lember
Toetasime Rae valla sportlaste ühtset
vormi põhjusel, et kolime ise peatselt
Rae valda. Oleme ehitamas praegu
Raesse suurt ja võimast logistikakeskust. Teiseks põhjuseks oli see, et meie
vaated sobivad väga hästi Rae valla vaadetega elada tervislikult ja sportlikult.

Valdade talimängud
lühikokkuvõttes
Valdade talimängudes jõudis alavõiduni
kabevõistkond koosseisus Arvo Koppel, Jüri Herman, Mark Basarab, Kaari
Vainonen ja Kaire Sepp. Maletajad said
võistkondlikult teise koha ja teatesuusatamises tulid naised kolmandaks. Individuaalselt jõudis ainsana esikolmikusse
lumelauasõidus osalenud Kaisa Kirikal.
Juhtide arvestuses jäi Rae vallavanem
Mart Võrklaev jagama 5.-6. kohta.
Rae valla meeskonnale tähelepanu
toonud ühtne vorm sai teoks tänu ettevõtetele Coop, DPD, Tiptiptap, Selver
ja Hekotek.

on nagu elustiil, ma ei oskagi teistmoodi
olla,“ sõnab elurõõmus naine. „Minu
meelest on Rae valla elanikud väga
spordilembesed. Jüri spordihoone
parkla on kogu aeg autosid täis
ning treenijaid jagub ujulasse ja
jõusaali. Õues liigub palju jooksjaid ja kepikõndijaid. Spordielu
üldiselt ning laste toetamine
võistlustel ja laagrites on Rae
vallas väga hästi korraldatud.
Kergejõustikus on Rae valla
kaubamärgiks kujunenud vägilasemõõtu Raido Kalbach. Eelmisel aastal oli Peetri aleviku elanik
kuulitõukes parim Eestimaa suvemängudel, Harjumaa meistrivõistlustel
nii sise- kui ka välitingimustes ning Eesti
talvistel karikavõistlustel.

Rae vald otsib
pikamaajooksjaid

Kergejõustiku järelkasvu eest hoolitseb
Rae Huvialakooli ja UP Spordi treener
ning Peetri Lastejooksude eestvedajana
laiemalt tuntust kogunud Urmas Põldre.
Põldre on ka ise aktiivse jooksjana Rae
valda erinevatel võistlustel esindanud ja
kõrgeid kohti saavutanud. Näiteks eelmisel
aastal näitas ta kiireimat aega Eesti veteranide meistrivõistlustel 5000 m ja oli kolmas
Harjumaa meistrivõistlustel 1500 m.
Viimatistel Eestimaa suvemängudel Rae valla kergejõustikuvõistkonna
komplekteerimise enda õlule võtnud
Põldre ütleb, et pelgalt e-kirjade saatmisest ei piisa ja paljuski tuleb sportlikele inimestele läheneda individuaalselt.
„Kuna Rae vald lööb kaasa kõrges mängus, siis pole eesmärk võimalikult suurt
inimmassi kohale meelitada, vaid tuleb
vaadata, et kes ja millistel aladel väärtuslikke punkte saab koguda,“ selgitab Põldre, kelle hinnangul tunneb vald puudust
pikamaajooksjatest.
Pallimängudest on praegu Rae vallas
parimal järjel võrkpall. Meeskond saavutas Eestimaa suvemängudel kolmanda
koha, õrnema soo esindajad olid viiendad.
Naiskonna peatreener Ellen Liik koolitab
Peetris jõudsalt ka järelkasvu.
Ja olümpia-aastal ei saa jätta märkimata, et Rio suvemängude purjelauasõidus
saab RS:X klassis näha võistlemas Peetri
aleviku elanikku Ingrid Puustat.
Andres Kalvik
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vallavalitsuse teated

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamisest
Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldusega nr
165. Planeeritav ala asub Vaskjala küla
läänepoolses osas, riigimaantee nr
11113 Assaku-Jüri tee ääres, arenevas
elamupiirkonnas. Olemasolev juurdepääs on Assaku-Jüri teelt ja Kurve
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise
eesmärk on muuta Rae Vallavalitsuse
24.04.2012 korraldusega nr 407 „Vaskjala küla Tõnikse kinnistu ja lähiala
detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneeringut osaliselt
maasihtotstarbe osas, määrata maakasutuse sihtotstarbeks 50% äri- ja 50%
elamumaa, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
väikeelamute maa ning Assaku-Jüri
teeäärne on osaliselt kavandatud ärimaa-alaks.
Vaskjala küla Karjapõllu kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldusega nr
167. Planeeritav ala asub Vaskjala küla
lõunapoolses osas, Veskitaguse tee ääres. Juurdepääs on kavandatud Veskitaguse teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,9 ha.
• Vaskjala küla Karjapõllu kinnistu ja
lähiala detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on jagada olemasolevast
maatulundusmaa
sihtotstarbelisest
kinnistust välja üks elamumaa krunt
ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehno-
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võrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on määratud olemasoleva maakasutuse jätkamine. Vastavalt planeerimisseaduse §
142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel ühe uue elamumaa
krundi planeerimisel säilib valdavalt
kinnistu senine juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.

depääs alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Tiigi tänavalt ja Jüri-Vaida teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 6,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu elamumaa
kruntideks ning üldkasutatav maa ja
transpordimaa kruntideks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud
Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
kavandatud väikeelamute maa.

Kopli küla Piiburi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 02.02.2016 korraldusega nr
168. Planeeritav ala asub Kopli külas,
Ülase, Piiri ja Rootsi tee vahelisel alal.
Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 9,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu elamumaa
kruntideks ning üldkasutatava maa ja
transpordimaa kruntideks ning jätta
osa planeeritavast alast maatulundusmaa sihtotstarbega maaks, 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 väärtusliku põllumaa juhtotstarve.

Jüri aleviku Aruküla tee 79 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 09.02.2016 korraldusega nr
204. Planeeritav ala asub Jüri aleviku
idapoolses osas, väljakujunenud äri- ja
tootmispiirkonnas. Juurdepääs on kavandatud Aruküla tee L1 maaüksuselt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
2,3 ha.
• Jüri aleviku Aruküla tee 79 kinnistu
ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasoleva ärimaa
sihtotstarbelise kinnistu ehitusõiguse
suurendamine ja hoonestustingimuste
määramine. Lahendada tuleb juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
20.09.2012 otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud restruktureeritava
tootmise ja ladude arenguala.

Aaviku küla Tamme tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 09.02.2016 korraldusega nr
205. Planeeritav ala asub Aaviku külas,
Jüri-Vaida tee ja Tiigi tn nurgal. Juur-

Järgmise detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustusest:
Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 14.02.2006 otsusega nr

vallavalitsuse teated
82 ja Rae Vallavolikogu 21.12.2006 otsusega nr 197 ning Rae Vallavalitsuse
16.09.2014 korraldusega nr 1211 on
kinnitatud detailplaneeringu lähteseisukohad. Planeeritav ala asub Aaviku
külas. Juurdepääs planeeritavale alale
on Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa teelt
Trefi tee kinnistu kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 95,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on planeerida Ringi kinnistule
(registriosa 8630702; katastritunnus
65302:001:0009) spordi- ja puhkeotstarbega hooneid ja rajatisi; määrata
kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla kehtiva
üldplaneeringuga, kus planeeritavale
alale on ette nähtud ühiskondlike ehitiste maa ja perspektiivne ärimaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse ja
lähteseisukohtade tutvustus toimub
22. märtsil kl 15.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmise detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikust arutelust:
Veneküla Veldisauna kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering
on
algatatud
14.04.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 518 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse 22.12.2015 korraldusega nr
1901. Planeeritav ala asub Venekülas
Tallinna ringtee ääres. Juurdepääs planeeritavale tootmis- ja ärimaa kinnis-

tule on kavandatud Varivere teelt ning
elamu- ja maatulundusmaale avalikult
kasutatavalt Tallinna ringteelt ning
eravalduses olevalt Puukooli kinnistult. Planeeringuala suurus kokku on
ligikaudu 1,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta olemasolevat maakasutuse sihtotstarvet, moodustada üks
maatulundusmaa, üks elamumaa, üks
tootmis- ja ärimaa ning üks transpordimaa sihtotstarbega kinnistu, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
• Avaliku väljapaneku ajal laekus ühelt
isikult vastuväiteid ja küsimusi planeeringu lahenduse kohta.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub
10.03.2016 kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite saalis.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Järveküla Männimetsa tee 18 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 23.02.2016 korraldusega
nr 289. Planeeritav ala asub Järvekülas Männimetsa tee ääres. Juurdepääs
alale on planeeritud Männimetsa teelt.
Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 0,22 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 10.03.2009 Rae Valla-

volikogu otsusega nr 503 kehtestatud
Järveküla küla LM Lao kinnistu ja
lähiala detailplaneeringut pos 29 ehitusõiguse osas. Detailplaneeringuga ei
muudeta kinnistu kehtivat elamumaa
sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Jüri aleviku Aruküla tee 57 ja 69 kinnistute ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 23.02.2016 korraldusega
nr 290. Planeeritav ala asub Jüri aleviku keskuses, Aruküla tee ääres. Juurdepääs krundile on planeeritud Aruküla teelt, tootmishoonete piirkonna
vahelise sisetänava kaudu. Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 2,7
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada kahest tootmismaa sihtotstarbelisest kinnistust üks
tootmismaa sihtotstarbeline krunt,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale
on ette nähtud restruktureeritava tootmise ja ladude arenguala juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Rae valla eelarvest makstavate
perede toetuste ja kuluhüvitiste
piirmäärad 2016. aastal
Rae vallavolikogu kinnitas valla eelarvest makstavate toetuste ja
kuluhüvitiste piirmääradeks aastal 2016.
1.1. Koduse mudilase toetus – 150 eurot lapse kohta kuus.
1.2. I klassi õpilase ranitsatoetus – 170 eurot.
1.3. Laste ja noortelaagrites osalevate noorte kuluhüvitis kuni
100 eurot lapse kohta aastas, kuid mitte rohkem kui 50% laagrimaksumusest.

1.4. Noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitis kuni 128
eurot lapse kohta aastas, kuid mitte rohkem kui 50% tasutud
treening- ja/või õppetasust. Nelja- ja enamalapselise pere lapse
hüvitis on kuni 200 eurot lapse kohta aastas, kuid mitte rohkem
kui 75% tasutud treening- ja/või õppetasust.
1.5. Ühekordne toetus lapse sünni puhul – 320 eurot.

märts 2016 • Rae Sõnumid

25

26

reklaam

Rae Sõnumid • märts 2016

reklaam 27

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Märtsikuu
pakkumised
PAYOT NÄOHOOLDUS 

35

JUUSTE VÄRVIMISEGA MATRIXI
JUUKSEHOOLDUS TASUTA.
SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 min. 25
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LAUAPLAAT
KRIIMULINE?
MAI LATTE
VIIMISTLUSE VÄRSKENDUS
Tappide parandamine,
MÖÖBLI PARANDAMINE
tappide liimimine,
MÖÖBLI RESTAUREERIMINE
lauaplaadi vahetus
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

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

50 10 302
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

+372 5551 9412
info@mailatte.ee

Margus Suumann

Kaili Tamm

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE

Küti tee, Peetri
www.mailatte.ee

VÄLJAKU TN 5, KORTERELAMU

2014 MUDELID - 20% SOODSAMALT
MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE

MÄRTSIKUU ERIPAKKUMINE!

4-toalise korteri hinnas köögimööbel ja tehnika
lisaks

4 500 €

Risto Saaremets
+372 5100 212

hinnasoodustust

ku5.ee
www.valja

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

PARTNERLUSES:

www.hansaviimistlus.ee

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

Rae valla
elanikele
lisavarustus

-10%

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

HOOLDUS
MOOTORIREMONT
VEERMIKUREMONT
REHVIVAHETUS
ÜLEVAATUSE EELNE
KONTROLL
DIAGNOSTIKA

Kõik sinu auto heaks nüüd sulle veel
lähemal...
Tule ja külasta meid Carstop esinduses
Ülemiste City´s

Rae Sõnumid • märts 2016

REHVID JA VARUOSAD
KONDITSIONEERI
TÄITMINE JA KONTROLL

5200540
falmek@carstop.ee
Valukoja 25, Tallinn

reklaam 33

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

Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale

Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee

KÕIGE TERVISLIKUM
E-POOD

TEE TERVISLIKUD OSTUD

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

tervis24.com

www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

Käes on
kevadtööde aeg!
•
•
•
•

ESIMENE
ESIMENE KUU
KUU ON
ON TAUSTA
TAUSTA
DOKUMENDID
DOKUMENDID KULLERIGA
KULLERIGA
TASUTA
TASUTA RAAMATUPIDAMISTUGI
RAAMATUPIDAMISTUGI

Viljapuude oskuslik lõikamine
Hekkide pügamine
Hekiistikute müük
Aedniku teenus
Oleme Luua metsanduskooli
lõpetanud spetsialistid
Kõikidele teenuse tellijale

45

konsultatsioon tasuta!
Tel 55583776 või 55523996
e-mail ingekaupo@hot.ee
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Müüa kuivad kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40 l/60 l võrgus, kütteklotsid 5–30 cm
40 l võrgus 1,79 €, tulehakatus 40 l võrgus ja
saepuru kotis, tel: 501 8594, kaminapuu.ee
Ohtlike puude/okste langetamine ning
viljapuude lõikamine. Muud pisiremonditööd majas ja aias, kodumeistri teenused.
Tel: 513 9437, e-post igor@infinitas.ee
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss 5807 2581; info@potipoiss.ee
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepaklots 5 x 20 cm, kaseklots 5 x 20 cm,
lepp 30 cm, kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50
kotist on transport Kiili, Rae, Viimsi valda
tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

rit

Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet. Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee Tel: 501 9454

m
ementu
Cras el
bendum
Massa bi

hendre

Mattis eu

Aadress 00, Tallinn 00000, Eesti
Avatud päev ja kell

Pottsepatööd ja korstnapühkimisteenus.
Uute küttekehade ehitus ja vanade remont. 9-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327

01. veebruar Karla külas koristati teelt
allaaetud kits
08. veebruar Tulekahju Mõigus, Vati tn. 6
16. veebruar Põles auto Rae külas, Õnne teel
21. veebruar Toidu kõrbemine Peetri alevikus,
Vahtra 3
24. veebruar Lagedil, Jaama tn. 4 majas oli
gaasilõhn

Müüa Jüris otse omanikult 4-toaline korter: kolm eraldi tuba ja avar elutuba, köök,
eraldi vannituba ja WC, rõdu. Tel. 5621
8638 (õhtuti peale kella 18)
Müüa Kesk-Aasia lambakoera kutsikad
tituleeritud vanematest. Snd 27.01.16.
Parim tark kaitsja Teie perele ja kodule.
EKLi tõutunnistus, kiip, pass, vaktsineeritud. Tel: 5648 4817

POLITSEI ÜLEVAADE
REGISTREERITUD
OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST VEEBRUARIS

Müüa toored küttepuud: lepp 33 €
ruum, sanglepp 36 €/ruum, kask 39 €/ruum.
Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498

• 05.02 juhtus Uuesalu külas tööõnnetus, kus katusetööde käigus kukkus alla meesterahvas, kelle kiirabi
toimetas kontrolliks haiglasse.
• 07.02 teavitati Jüri Konsumi juures
oleva SEB pangaautomaadi lõhkumisest.
• Ööl vastu 16.02.2016 varastati
Peetri alevikus eramajast sissetungimise teel erinevaid väärisehteid.
• Vägeva tee ja Peetri tee ristmiku läheduses Peetri alevikus on
sagenenud vabalt ringi jooksva
koera rünnakud. Palume inimestel selles piirkonnas olla tähelepanelikud ja anda hulkuvast
loomast teada Loomade Hoiupaiga ööpäevaringsel telefonil 631
4747. Kui hulkuv loom on oma
tegevusega põhjustanud varalise
kahju või inimesele tervisekahjustuse, siis anda sellest teada ka
lühinumbril 112.

Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase. Pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Soovin osta endale sōidukorras sōiduautot. Vōib olla ka ilma ülevaatuseta.
Tulen kohale, maksan ja vormistan kohapeal vōi soovi korral ARKis. Ostuga on
kiire. Tel: 5819 0200
Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates vaid 6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja 501
1628. Tim
www.aadress.ee

Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel: 666 1355.
www.kodukliima.ee.

VEEBRUARIKUU

e-post info@aadress.ee
telefon +372 0000 000

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee.

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED

Lõhutud küttepuud kohaletoomisega,
lepp 33 eurot/rm. Tel: 509 9598

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Cras
elementum enim vel quam mattis
eu hendrerit massa bibendum. Morbi
et diam vel orci convallis aliquet. Nulla
facilisi. Morbi sit amet arcu lacus, vel
ullamcorper risus. Proin eget
mauris id tellus consequat male suada. Integer vel nibh quam.
Ut nibh quam, iaculis non
sodales et, aliquam id ipsum.
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Taasta oma elujõud!
Sind aitavad kogenud massöörid Taimaalt

Rae valla Spordikeskuse
Jüri spordihoone

Logo värviline:

punane
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helesinine
hall

Tallinn, Koidu 62
Avatud E-P 9-21
Tel. 66 00 101

CMYK : 0 100 100 0
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CMYK: 0 0 0 40

PANTONE 485 C
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Kingi talle meie
KINKEKAART!
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www.thaianamassage.com * info@thaianamassage.com
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Tööleasumine koheselt.
Kandideerimisavaldusi ootame
e-postile: info@raespordikeskus.ee
Küsimused: Ülo Timuska
642 0147 või 533 28715

Logo mustvalge

Logo ühevärviline

kuulutused 35
Veebruaris
registreeritud
sünnid
KLAUS LANI
CHRIS-MARTIN VAŽENIN
HANS LUKAS KOPSO
KAAREL VÄINSAR

MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVAD
LIDIIA SERGEIEVA
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HENNO KASKA

80

MILJA PEDAJA

90

ELMAR ADAMSON

75

PJOTR GORELIK

90

HELGI AGASILD

75

ÕIE AULIK

89

GENNADY GOLUBEV

75

AILI RANNASTE

88

MART PILISTE

75

LUULE LIMBACH

87

REIN METSIS

75

ROBERT NAARISMAA

HELGI PALM

86

KRISTA PUGI

75

SEBASTIAN SVETLJAKOV

ÕIE PULMAN

86

RAIVO TALI

70

KARL KILGI

LINDA TOOMESSOO

85

VLADIMIR KADOTŠNIKOV

70

LYUBOV KUNCHEVA

85

MART KANGRO

70

JUHANES KOCH

85

ILMAR VESKI

70

VALENTINA REINSALU

85

REIN KUUSK

70

HUDO TEDER

83

URMAS LINK

70

AGO-LEO TAMMIK

83

JUTA NIIT

65

HUGO WALDEMAR MANTSIK
SANDER PALTS
MARLON MIKKO
ARON ILUMETS
OLIVER PÄÄDAM

MARIA KAASIK

83

VICTOR MAMONOV

65

JOHANN SAAR

HELMI KASK

83

HELJU NIKOLAJEVSKAJA

65

VILLEM VEEDLER

TEA-MALL TENDER

83

ADA LILLE

65

EMILY PAUT

ILMAR SALM

83

ANNE RYYNÄNEN

65

SUSANNA NURJA

82

AILI AIDMA

65

TAMARA AVRAMENKO

82

TIIU VILLEMSON

65

ALENA YASINSKAYA

81

TATJANA STARIKOVA

65

LEE WEST
INGER LANI
LAUREEN TOIGER
HANNA PURGATS
TRIINEBEL KURIS
MARI SCHELER

Avaldame kaastunnet Valentina ja
Viktoria Blinovale

MIRTEL VESI
JANDRA-MARABEL PÕLDRE

Aleksandr Blinovi
kaotuse puhul

KLAUDIA HANI

Töökaaslased
Jüri Lasteaiast Tõruke

Veebruaris lahkunud
ELMAR PEETERSON
NIKOLAI ALFRED PAPMEHL
OTTO-FRIDOLIN NÕGES
NIKOLAI SMIRNOV
AIVAR KITSEMETS

Mälestame oma pikaajalist esimeest

Aivar Kitsemetsa
Avaldame kaastunnet
lähedastele
Rae Jahimeeste Selts

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

Rae Jahiseltsi esimeest

Aivar Kitsemetsa
mälestab
Jüri Jahimeeste Selts

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

LINDA KUNDLA
VALVE ARO
MARE MÄNNIMETS
KÜLLI MURD
EVE SUURLAHT

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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Vaida põhikooli tüdrukute tants „Nunnad hoos 3“ arvati Koolitantsu festivali finaalprogrammi.
Finaalvõistlusele saab kaasa elada 2.-3. aprillil Jõhvi Kontserdimajas. Vaata lähemalt lk 17. Foto: Anna Leštšenko

