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Uue aasta eelarve läheb
volikogus teisele lugemisele
Rahandusameti info
otsekorralduslepingu
sõlminud elanikele
Rae vallavalitsuse rahandusamet annab teada, et 1. novembril 2016 muutus e-arvete lepingute süsteem pangas
ja edaspidi saadab Rae vallavalitsus
e-arve lepingu sõlminud isikutele panka kõik neile väljastatavad arved. Mis
tähendab seda, et kui saate arveid mitme allasutuse teenuse eest, siis enam ei
saa valida, et soovite panka ainult ühe
allasutuse (nt Rae Huvialakooli) arvet,
kuid teise asutuse (nt lasteaed) arve
soovite saada ainult e-postiga.
Eelkõige puudutab see info otsekorralduse sõlminuid, kellel palume
tähele panna, et kui teil oli varem
sõlmitud otsekorraldus valikuliste
Rae vallavalitsuse esitatud arvete
tasumiseks, siis nüüdsest lähevad
automaatselt tasumisele kõik Rae
vallavalitsuse esitatavad arved. Kuna
arved saabuvad teavitamiseks endiselt ka e-postile, siis tuleb jälgida, et
ei toimuks topelt tasumist.
Juhul kui teil pangas vastavat lepingut sõlmitud ei ole, tulevad arved jätkuvalt ainult e-postiga.
Lisainfot saab rahandusameti
telefonidel 605 6778, 605 6776, 605
6754, 605 6744.

Novembri korralisel volikogu istungil esimese lugemise läbinud 2017. aasta eelarveprojekti järgi nähakse uue aasta eelarve
põhitegevuse tulude mahuks 27,2 miljonit
eurot, mis võrreldes 2016. aasta eelarvega on 12,8% suurem. Detsembri volikogu
istungile jõuab eelarveprojekt, kus on planeeritud ligi 800 000 eurot õpetajate palgatõusuks. Samuti on ette näha laste ja noorte
spordi- ja huvitegevuse kulude hüvitamise
limiidi suurenemist 150 eurole. Investeeringutest läheb enim haridusvaldkonda, kuhu
on planeeritud ligi 5 miljonit eurot.
Volikogu esimehel Agu Laiusel on hea
meel tõdeda, et Rae vald areneb järjekindlalt. „Enne eelarve vastuvõtmist detsembris
arutatakse järgmise aasta eelarvet volikogu komisjonides ja vajadusel tehakse sinna
täiendusi,“ kõneles Laius, kes lisas, et valla
järgmise aasta eelarve eelnõu on suunatud
valla arengukava ja eelarvestrateegia elluviimisele. Suurtest investeeringutest planeeritakse 4,8 miljonit Lagedi ja Järveküla
lasteaedade ning Vaida põhikooli II etapi
ehitustöödeks. Kuna Järveküla lasteaia ehitus
jätkub ka 2018. aastal, siis osa ehituskulust
planeeritakse seetõttu ülejärgmisse aastasse.

Spordihüvitise summa tõuseb

Vallavanem Mart Võrklaev toob I lugemise
läbinud 2017. aasta eelarve eelnõust välja veel
selle, et plaanis on tõsta spordi- ja huvitegevuse kulude hüvitist 128 eurolt 150 eurole. „See

on väga oluline, et noored saaksid tegeleda
nii spordi kui ka huvialadega. Lisaraha kulub
peredele kindlasti ära ja kui eelarve on vastu
võetud, saame kõneleda uue aasta kontekstis
heast uudisest,“ kõneles Võrklaev.
Rae valla 2017. aasta eelarves kavandatakse valla haridusasutuste õpetajate töötasu
kasvu ning volikogu esimehe sõnul on üldhariduskoolide õpetajatele tagatud töötasu
alammääraks 1040 eurot. Vallavanem lisab,
et 1040 euro suurune palk saab teoks muidugi juhul, kui riik kehtestab 1000 euro suuruse
alammäära.
„Kui riik alammäära muudab, saab olema
ka siin vallas õpetajate palganumber teine,
aga põhimõte on see, et vald soovib lisada
riiklikule alammäärale 40 eurot juurde. Lasteaedade ja huvialakooli õpetajate palk kasvab
samuti ning alampiiri vahemikuks on kehtestatud 958–1020 eurot,“ kõneles Võrklaev ja
täiendas, et erinevus palga alammääras tuleneb sellest, kas lasteaiaõpetaja töötab ühe õpetaja või kahe õpetaja süsteemis.
Vallavanem lisab veel olulise kommentaarina, et 2017. aasta eelarves soovib
vald rohkem tähelepanu pöörata noorte
tegevustele ning eelarve projektis planeeritakse finantse noortekeskuste avamiseks
Peetri piirkonnas ja Vaidas.
Volikogu arutab II lugemisel Rae valla
2017. aasta eelarvet 20. detsembril ja Rae
Sõnumite jaanuarinumbris tutvustatakse
järgmise aasta eelarvet põhjalikumalt.
RS

Teede talihoolde teostaja: oleme valmis
Olukorrast Rae valla teedel saab teada
anda 24 h telefonil 5558 0240 või kirjutades e-posti aadressil hoole@yle.ee.
Rae valla teede korralist hooldamist teostab Üle OÜ, mille hooldejuht Tõnis Pelapson julgustab teavitama mistahes ajal
libedusetõrjet või hooldust vajavast teelõigust, sest talvel kipuvad teeolud liiga

kiiresti muutuma ja seetõttu ka ülevaade
libeduse olukorrast.
Teehooldajal on Rae valla jaoks töös 2 veoautot, 4 traktorit, 3 maasturit ning greider. Tõnis Pelapsoni sõnul kasutatakse libedusetõrjeks valdavalt soola, kuid tugevamate kui –15
miinuskraadide või jäite puhul kasutatakse
enim kasutatavatel sõiduteedel sõelmeid ja
kõrvalteedel mehaanilist karestamist.

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad: esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18
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„Rae vallas on sarnaselt teiste piirkondadega kehtestatud teedel erinevad seisunditasemed, mis määratakse vastavalt liiklussagedusele. Sellest tulenevalt on teedel erinev
hooldustsükli aeg, kuid kui tuleb teade, et
kusagil on libe, reageerime koheselt,” kõneles
Tõnis Pelapson. Pärast teate saamist tehakse
esmalt kontrollsõit, vaadatakse prognoose,
kuidas ilmaolud edaspidi muutuvad ning
siis vastavalt vajadusel reageeritakse juba
sobiliku tehnikaga probleemi lahendama.
„Kindlasti ei oodata näiteks teedel tasemega
1 hooldetsükli ajast tulenevat 24 tunni täitumist lihtsalt parklas või hoovi peal seistes.”
RS
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Volikogu asutas
Rae Noortekeskuse
Noorte aktiivsust ja õppimist toetava Rae
Noortekeskuse eesmärk on töö koordineerimine ja ühiste väärtuste kujundamine noorsootöös.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul on
2017. aasta alguses plaanis avada kaks uut
noortekeskust, millest üks hakkab asuma
Peetri piirkonnas ja teine Vaidas. Koos avatavate üksustega saab olema Rae vallas neli aktiivselt tegutsevat noortekeskust, millest kaks
on pikemat aega tegutsenud Lagedil ja Jüris.
Novembri volikogus vastuvõetud otsuse järgi saab Rae Noortekeskusest asutus, mis viib neljas erinevas piirkonnas
tegutseva noortekeskuse töö ühtsetele
alustele ja loob vallale kui asutuse omani-

kule võimaluse osaleda noortele mitteformaalse hariduse andmises. „Teiste valdkondade juhtimine nagu kultuur, sport
ning huviharidus on meil lahendatud juba
allasutuste näol,” kõneles abivallavanem.
Vendel resümeeris, et allasutuse loomine noorsootöö koordineerimiseks
võimaldab paremat ja jätkusuutlikumat
tegutsemist, mille kaudu võidab teenuse
kvaliteet. Oluline on olnud allasutuse ellukutsumise juures veel see, et ühtse organisatsioonina tegutsema hakkavas Rae
Noortekeskuses kujunevad välja ühtsed
väärtused ja arusaamad noorsootööst.
RS

Kaks head aastalõpu lühiuudist!
•

Meid, Rae valla elanikke on kokku 16 828. Elame juba suuruselt
Eesti kaheksandas omavalitsuses.

•

Detsembri volikogu istungile jõudvas uue aasta eelarveprojektis
on ette näha laste ning noorte spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise
kasvu 150 eurole. Kuluhüvitisele on õigus sissekirjutust omavatel
Rae valla elanikel. Kuluhüvitise tingimuste kohta saab täpsemat
info siit: http://www.rae.ee/peretoetused

Fotokonkursile saab
esitada töid aasta lõpuni
Fotokonkurss Rae valla elanikele pakub
võimalust esitada fotosid nelja kategooriasse, milleks on loodus, inimene, Rae
vald ja vaba teema.
Esitada võib nii mustvalgeid kui ka värvifotosid ning igasse kategooriasse kuni
kolm pilti. Arvestades, et kategooriaid on
neli, võib osaleda maksimaalselt 12 fotoga.
Digitaalne töötlus on lubatud ainult
piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks
ja vähesel määral heleduse-tumeduse ja
kontrastsuse parandamiseks. Piltidel ei ole
lubatud elementide juurde lisamine või
nende eemaldamine. Fotograaf vastutab
kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel.
Fotode esitamise formaat on jpg ja iga

töö peab olema varustatud autori nime ja
kontaktandmetega.
Esitatud fotosid hindab žürii ning igast
kategooriast valib internetihääletuse teel
oma lemmiku ka vallarahvas.
Kõigi konkursile esitatud fotode autoriõigused jäävad nende autoritele, ent konkursil osalemisega antakse korraldajale õigus tasuta kasutada konkursil auhinnatud
fotosid konkursi tulemuste avalikustamiseks ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel
viidatakse foto autorile.
Fotosid oodatakse 31. detsembrini
aadressile fotokonkurss@rae.ee. Samalt
aadressilt saab küsida lisainfot.
RS

MEIE PARIMAD
SPORDIS
Rae vallavalitsus ootab taotlusi sportlaste, võistkondade, treenerite ja eestvedajate tunnustamiseks 2016. aasta
tulemuste eest.
Taotluses palume ära tuua:
• sportlase, võistkonna, treeneri või
eestvedaja nimi ja kontaktandmed;
• sportlase ja võistkonna esitamisel
lisada ka treeneri nimi;
• spordiklubi, mille juures esitatu
tegutseb;
• põhjus tunnustamiseks. Sportlike
saavutuste korral märkida võistlus(t)e nimetus ja tulemus.
Taotluse saab esitada elektroonselt või
vormil, mis mõlemad on leitavad Rae
valla kodulehelt alajaotuses „kultuur ja
sport“.
Ettepanekuid ootame
15. jaanuarini 2017.
Lisainfo kristi.aru@rae.ee

Valmis soojamajanduse
arengukava aastani 2026
Valminud on „Rae valla soojusmajanduse
arengukava“ aastateks 2016–2026, mille
koostamine loob eeldused investeeringuteks ja elluviimine parendab keskkonda,
kliimat ning vähendab küttekulusid.
Arengukavaga on võimalik tutvuda kodulehel http://www.rae.ee/arengukavad.
Fred Seppen

Konkurentsiamet on kooskõlastanud
23.11.2016 otsusega nr 7.1-5/16-004 ASi
ELVESO uued võrgutasude hinnad.
ASi ELVESO uued võrgutasude hinnad
hakkavad kehtima 1. märtsil 2017 ja on
nähtavad veebilehel www.elveso.ee
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Rae vald on huvitatud
trammitee pikendusest Jürini
Rae vald on teinud Harju maakonnaplaneeringusse 2030+ ettepaneku pikendada
trammiteed Tallinna lennujaamast Jürini. Teatavasti saab järgmise aasta lõpus
sõita trammiga lennujaamani ja seejärel
võiks kõne alla tulla kergrööbastranspordi
laiendamine väljapoole pealinna piire.
Rae abivallavanema Priit Põldmäe sõnul on ummikud Tartu maanteel järjest
suurenev probleem. Ühelt poolt on see
tingitud Rae valla elanikkonna kasvust,
teisalt süveneb Eestis linnastumise trend
ja Tallinn on oma töökohtadega suureks
tõmbekeskuseks.

Transpordisõlm
võiks olla Ülemistel

„Kitsaskoha lahendamiseks on laias laastus
kaks võimalust. Kas panustada betooni ja
rajada linnapiirile suur liiklussõlm või luua
alternatiivne ühendus Jüri ja Tallinna vahel,“
arutleb Põldmäe. „Maanteeameti 2009. aasta
eskiisil on ette nähtud trammitee ehitus läbi
Mõigu. Trammi tagasipöördekoht võiks olla
ringtee juures. Kuna Mõigu ja Jüri vahele
jääb palju tööstus- ja logistikaettevõtteid,
muudaks kiire trammiühendus tööinimeste
elu palju mugavamaks.“
Põldmäe märgib, et kõige keerulisemaks osutuks ilmselt trammitee läbimurre
tiheda asustusega Mõigust. Edasi kulgeksid rööpad paralleelselt Tartu maanteega.
„Samas ei lahendaks trammitee üksinda
transpordiga seonduvaid muresid,“ rõhutab Põldmäe. „Omal ajal korraldas riik
kogu ühistransporti ja arvestas sellega,
et näiteks Tallinna inimesed õigeks ajaks
tööle jõuaksid. Nüüdseks on elukeskkond
muutunud ning tööstust ja uusi elamurajoone leidub ka linnast väljaspool. Samas
pole suudetud tagada sujuvat ühistranspordiühendust. Näiteks kattuvad mitmed
Tallinna linna ühistranspordi ja Harjumaa Ühistranspordikeskuse liinide sõidugraafikud. Rae valla seisukohast oleks
sobivaim lahendus, kui Ülemistele tuleks
transpordisõlm, kust inimesed saaksid
erinevatesse linnaosadesse edasi liikuda.“
Harju maavanem Ülle Rajasalu suhtub
Rae valla juhtide suurejoonelisse ideesse
soosivalt. „Toetame kergrööbastranspordi
arendamist pealinnas ja selle lähiregioonis. Aga ehitusest on kindlasti vara rääki-
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da, enne tuleb teemat põhjalikult analüüsida,“ täpsustab Rajasalu.

Trammitee suurendaks
atraktiivsust

Aga miks eelistada trammiteed bussiliinidele? „Kergrööbastranspordil on kõige
väiksem ökoloogiline jalajälg ja see suurendab oluliselt ühistranspordi kasutajate
arvu, kuna antud ühistranspordi viis on
kõige kiirem ja mugavam,“ selgitab Rajasalu. „Läbi suurenenud ühistranspordi kasutajate arvu õnnestub tõenäoliselt
vähendada oluliselt liikluskoormust nii
Tallinnas kui ka lähipiirkonnas. Samuti
paraneb oluliselt piirkonna keskkonnaseisund, kuna väheneb liikluskoormus ja
sellest põhjustatud ummikud. Kui lisada
siia veel kokkuhoid kütuse ja autoremondi
arvel ning liiklusõnnetuste vähenemine,
on trammiteel palju eeliseid.“
Rajasalu ütleb, et lühinägelik on võrrelda
ainult ehitusmaksumust ja piletitulu. „Praegune ühistransport ei soosi kasutajate hulga
kasvu, kuna on aeglane ja iganenud. Soovime tõusta rahvusvahelises konkurentsis teiste piirkonna pealinnadega, et välisinvesteeringud leiaksid tee Eestisse. Seetõttu peame
hoolitsema selle eest, et meie elukeskkond
oleks atraktiivne nii omadele kui ka kaugemalt tulnutele,“ analüüsib Rajasalu.
Andres Kalvik

VÄLJAVÕTE HARJU MAAKONNAPLANEERINGUST 2030+
Tallinna olemasoleva trammivõrgu edasiarendusena teeb maakonnaplaneering
ettepaneku laiendada kergrööbastranspordi võrku Tallinnas ja selle tagamaal.
Eelkõige on laiendus vajalik piirkondades, kus asustus on oluliselt laienenud ja
pendelränne Tallinna ja tagamaa vahel
märgatavalt kasvanud.
Maakonnaplaneeringuga on kavandatud järgmised põhimõttelised
kergrööbastranspordi koridorid:
Tallinna-Lennujaam-Mõigu-Jüri
trassikoridor
Tallinna linnas ja Rae vallas
Tallinna-Lasnamäe-Maardu
trassikoridor
Tallinna ja Maardu linnades ning Jõelähtme vallas
Tallinna-Tabasalu trassikoridor
Tallinna linnas ja Harku vallas
Tallinna-Haabneeme trassikoridor
Tallinna linnas ja Viimsi vallas
Tondi trammiliini (olemasoleva)
pikendus Järve keskuseni Tallinnas
Mustamäe – Väike-Õismäe ühendamine kesklinnaga

Teadaanne
2017. aasta algusest hakkavad kehtima uued korrigeeritud Rae Huvialakooli õppetasud.
Õppetasude info on leitav Rae Huvialakooli koduleheküljel http://huvikool.rae.ee/
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Silmapaistvaid noorsportlasi
ettevalmistava rattatiimi
toetajaskond laienes
2014. aastal Jüri gümnaasiumi vilistlaskogu juurde asutatud JG Vil! Veixi rattatiim
sõlmis 23. novembril seitsme ettevõtte
esindajaga kokkuleppe Jüri gümnaasiumi silmapaistvate sportlaste toetamiseks
järgneval neljal aastal.
Kahe ja poole senise tegevusaasta
jooksul on rattatiim maksnud noortele
sportlastele 9700 euro jagu toetust ning
oma spordiunistuste täitumiseks on saanud raha 13 stipendiaati. Kõik toetatud
sportlased on olnud Jüri gümnaasiumi
õpilased ning seda põhimõtet järgitakse ka edaspidi, kuna rattatiim ise on Jüri
gümnaasiumi vilistlaskogu allüksus ning
on ellu kutsutud toetama just sama kooli
tulevikulootusi spordivaldkonnas.
„Olen uhke oma kooli üle,“ tunnistas
Veigo Gutmann 5. lennu vilistlasena kooli aulas vilistlaskogu kümne aasta tegevuse juubelil. Gutmanni sõnul peab kooli
Foto Aarne Vesi

slogan „Täna parem kui eile“ igakülgselt
paika, sest kogu aeg toimub areng.
Rattatiimi nimel kõneles Gutmann,
et noorte lootustandvate sportlaste toetamist jätkatakse ja loodetavasti veelgi
mahukamalt, sest stipendiumifondiga on
liitunud uusi toetajaid ning kõik, kes tunnevad, et tahavad omalt poolt panustada
lootustandvatesse sportlastesse, võivad
julgesti liituda. Gutmann tunnustas samuti kogu vilistlaskogu ja selle juhatuse
tööd, mis on aidanud koolil paremaks
saada.
Jüri gümnaasiumi direktor Maria Tiro
ei salga, et hindab väga kõrgelt vilistlaskogu kui selle all tegutseva allüksuse rattatiimi initsiatiivikust ja aktiivsust. Kooli
juht tunneb head meelt, et vilistlaskogu
asutajad on tänasel päeval kõik organisatsiooni juures ja kümneaastasel vilistlaskogul on tegus juhatus. Tiro loetleb

kümne aasta jooksul ühiselt ette võetud
projektid, mida on ligi 20.
Vilistlaskogu töö eesmärk on vilistlaste ühendamine ja ühistegevuse korraldamine, Jüri gümnaasiumi toetamine
hariduse propageerimisel, keskkonnahariduse andmise toetamine, kooli arengule paremate tingimuste loomine ja maine
kujundamine.
Eraalgatusliku stipendiumifondi toetajatena perioodiks 2017–2020 on
kokkuleppele alla kirjutanud Imre
Leppik Amifax OÜst, Aivar Villemson Energiamaja OÜst, Indrek Edur
Erlin OÜst, Andres Saar Heliora Ehitusest, Kristo Peerna Tehnohaldus
OÜst, Ahti Mardo Turmar Kate OÜst
ja Veigo Gutmann Hansaviimistluse
OÜst.

Mamma Mia
laululapsed hakkavad
jõululugusid rääkima
Peetri piirkonnas tegutsev Mamma Mia
Laulustuudio toob 16. detsembril välja
kontsertetenduse „Soovid saadan teele“,
mis käsitleb jõuluaja muresid ja rõõme läbi
laste silmade.
„Kõik tormavad jõuluajal ringi, otsitakse kinke, mõeldakse, mida lauale panna ja
et kui pikk kuusk on vaja osta. See kõik on
ju tore, aga kas see on ikka see, mida meie
lapsed tegelikult tahavad? Tänavusel jõulukontserdil toon ma vaatajateni jõuluaja
läbi laste silmade. See on lugu sellest, kuidas lapsed näevad jõule ning mis on nende
ootused ja mured sellega seoses,“ kõneles
Mamma Mia laulustuudio asutaja Kätlin
Truus.
Kätlin Truus lubab, et kõigi laululaste
soovid saadetakse koos teele 16. detsembril kell 18 algaval kontserdil Peetri kooli
võimlas.

Kontsertetenduse sisu on lapsed ise
loonud. „Ma ei kasuta jõulukontserdil
traditsioonilisi jõululaule,“ avaldab Kätlin
kontsertetenduse sünni tausta. Lavalugu
on sündinud hoopis nii, et laulud on valitud enamjaolt kaheksakümnendate aastate
rokklauludest, näiteks Nirvana, Metallica,
Poison jpt ansamblite hittlugudest ning
need on kohandatud uute eestikeelsete sõnade kaudu lastepärasteks.
Laulusõnadesse on jõudnud laste endi
mõtted. Kas ja miks lapsed jõuluaega ootavad, miks on jõulud neile tähtsad või
millised peaksid ühed õiged jõulud olema.
„Proovime läbimängida ühe jõuluaja ja arvan, et igaüks tunneb natuke iseennast seal
ära.“ Etenduse näitlejad on Rene Soom Rahvusooperist Estonia ja Lii Lõhmus. Külaliseks on laste soovil Karl-Erik Taukar.
RS
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tasub teada
Neljapäeval,
15. detsembril
algusega kell 16:00
toimub Rae Kultuurikeskuses

Traditsiooniline eakate
JÕULUPIDU
• külla tuleb Anne Velli oma lõbusate
naljade ja mõnusa muusikaga;
• näiteringi Võ-Lu poolt O. Lutsu
etendus „Kapsapea“;
• tantsuprogramm;
• LOTERII-ALLEGRII
Registreerimine telefonidel hiljemalt 13.12.2016.
Tel: 605 6773; 605 6774; 605 6750

JÕULUAJAL
JÜRI KIRIKUS

11.12 kell 12
advendipüha jumalateenistus
ja Jüri kiriku 131. aastapäev,
muusika Kiili Koor
11.12 kell 17 advendikontsert,
Lagedi koor Heliand
15.12 kell 19 advendikontsert,
Rae Kammerkoor ja
JAAN PEHK
18.12 kell 12 advendipüha
jumalateenistus, Jüri koguduse
segakoor
18.12 kell 17 advendikontsert,
TÕNIS MÄGI
24.12 jõuluõhtu
jumalateenistused
kell 14 jutlus, diakon
Ülo Liivamägi
kell 16 jutlus, õp Tanel Ots,
Jüri Perekoor ja solistid
kell 18 jutlus, õp Tanel Ots

Bussid väljuvad:

25.12 kell 12 jõulupüha
jumalateenistus peredele

Urvaste bussipeatusest kell 15:00
Lagedilt koolimaja parklast 15.15
Salu küla bussipeatusest 15:05
Ellaku bussipeatusest 15.15
Vaida keskusehoone eest 15:20
Patika bussipeatusest 15:30
Aaviku küla bussipeatusest 15:35

31.12 kell 16
Vana-aasta õhtu

Lugemiskohvik
14. detsembril Jüri Raamatukogus (Laste 3, Jüri)
kell 18:30

Vaida aleviku üldkoosolek
toimub kolmapäeval,
14. detsembril kell 19.00
Vana-Vaida tee 7
Vaida raamatukogus
Vaida Alevikuselts

Enne kui detsember hoo sisse saab ja jõuluaeg kätte jõuab, võtame aega veel üheks kohtumiseks mõne
toreda raamatuga.
Lugemisteemaks on seekord:

Talv kirjanduses
Soovitusi lugemiseks: John Steinbeck „Me tusameele talv“
Kate Moses „Sylvia talv“
Charles Martin „Mägi meie vahel“
Jack London “Valgekihv”
Marianne Harju “Talvehullus”
Maeve Binchy “Üks talvenädal”
Võib-olla oled ise lugenud midagi muud talveteemalist, mida teistele soovitada? Või soovid lihtsalt tulla kuulama, mida
teised räägivad? Oled oodatud!

Lisainfo telefonil 622 4236 või anneli.erik@jyri.edu.ee
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Esmaspäeval,
19. detsembril
kell 11 toimub
Vaida raamatukogus
Pillerpalli lasteaia laste
advendikontsert.

tasub teada

15. detsembril kell 19.00 Jüri kirikus
JÕULUKONTSERT

HELISEB
VÄLJADEL
JAAN PEHK

ja
EMMA JUHANSOO
KRISTELLE UUS

uudiost
Mamma Mia Laulust
MADIS MEISTER ja
el
ALVIN RAAT kitarrid

RKOOR
RAE KAMME
HK
dirigent ALICE PE

Kontsert on TASUTA

KONTSERT
MÕTTERÄNNAK

JÕULUAEGA

P 11.12.16 kell 17.00

27. detsembril
kell 11 − 14

Jüri kirikus
Sissepääs
annetusega

Rae Kultuurikeskuse saali
(Aruküla tee 9, Jüri)
Segakoor
Heliand
ansambel
ja solistid

Dirigent

Kontsertmeister
Lilian Kapp
Silja Tammeleht
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hariduselu
Avamispidu aatriumi osas 10. novembril.

Lapsevanemad on Järveküla
koolist vaimustuses
„Oh, oleks meil omal ajal sellised tingimused olnud.“ See oli ilmselt üks levinumaid
lauseid novembrikuu kümnenda päeva
õhtul, kui Järveküla kool end täies hiilguses õpilastele ja lapsevanematele avas.
Maja oli rahvast täis. Kui enamik lapsi
oli kogunenud aulasse, et saada osa meeleolukast Playboxist ehk staaride jäljendamisest ja mustkunstist, siis lapsevanemad
kasutasid juhust ning tegid kaasa ringkäigu värvilõhnalises põhikoolimajas, kuhu
kuuluvad veel spordi-, aeroobika- ja jõusaal, 25 m pikkune nelja rajaga ujula koos
lastebasseiniga, kunstiklassid ning ruumid erinevate pillide õppimiseks.
Kohal oli ka Rae Sõnumid, kes lapsevanematelt värskeid muljeid uuris. „Arvan,
et lastel on siin väga-väga head tingimused. Kõik on uus ja kena. Hoopis teistmoodi kui minu kooliajal,“ õhkas riigiametnik
Triin. „Projekt on väga hästi õnnestunud
ja see pisike ajagraafiku nihkumine on tü-
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Kino, teater, tantsuõhtu

Mainekas Tallinna kesklinna koolis käinud
kolme lapse ema Rutt märkis, et Järveküla
koolis saavad õpilased ise olla traditsioonide
loojateks. Seda muret, et lapsed pärast õppetööd nn ripakile jäävad, ei tohiks olla, sest
treeninguid ja huviringe jagub igale maitsele. „Kokanduse, näiteringi ja puutööga pole
võimalik igas koolis tegeleda,“ lisas Rutt.
Ringkäigu ajal jäid vähemalt meessoost
külalised pikemalt peatuma tehnoloogia-

ja tööõpetuseklassis. Pikemat arutelu tekitasid õpetaja Erkki Piisangi poolt lauale
laotatud eri ajastute erinevates suurustes
höövlid. Kauneid vorme aitavad luua erinevad puidutöötlemiseks mõeldud pingid.
Tüdrukud saavad oma oskusi arendada
õmblusklassis ja särtsaka rohelise köögimööbliga sisustatud kodundusklassis.
Järveküla koolist üle tee elav Allan kasutas pärast ringkäiku uues õppehoones
nähtu kirjeldamiseks järgmisi omadussõnu: uus, moodne, kaasaegne, lihtne ja tasemel. Finantsvaldkonnas tegutsev perepea
märkis eraldi ära tehnoloogiaklassis asuva
3D-printeri. „Mina loodan, et lapsed ei saa
siin pelgalt koolipingiharidust. Sisustust ja
võimalusi vaadates tundub, et siit minnakse
järgmistesse koolidesse edasi ka praktiliste
oskustega,“ arutles Allan.
Ka Allanil endal on kavas Järveküla
kooli hüvesid kasutada. Ümbruskonna
harrastussportlastega on broneeritud aeg
Fotd: Rae Sõnumid

25meetrine bassein Järveküla spordihoones.

hiasi. Esile tõstaksin ehk söökla, seda sõna
ei sobi vist kasutada, ütleme siis söögisaali
lahendust. Ja väga tore on see, et igal õpilasel on oma garderoobikapp. See vähendab tõenäosust, et asjad kaduma lähevad.
Minu ootused Järveküla kooliga pole niivõrd seotud uue maja kui sellega, et poeg
saaks tulevikuks hariduse mõttes hea põhja. Hästi õppida ja õpetada saab nii uues
kui ka vanas hoones.“

hariduselu
Foto: Tiit Mõtus

Nordecon toetab Järveküla kooli püüdlusi
teaduse vallas

spordisaalis, et üheskoos erinevaid spordialasid harrastada. Keha
nõuab ka jõusaalis kangi sikutamist.
Õpilaste Playboxi-esinemistele kaasa elanud lastevanemate jutust kumas läbi, et hubast aulat võiks ära kasutada ka teatrietenduste, kinoseansside ja miks mitte ka tantsuõhtute tarbeks. Militaarsfääris end teostav ja Peetris elav Toomas tunneb head meelt,
et enam ei pea ujuma või jõusaali minekuks autot käivitama. Mõnus jalutuskäik enne ja pärast treeningut tuleb ainult kasuks. Oma
lapsed saadab ta igal hommikul südamerahuga kooli.
„Mind hämmastab, kui julged on tänapäeva väikesed lapsed,“
ütles Toomas Playboxi vaadates. „Mõni julges nii suure rahvahulga ees koguni üksinda esineda. Tegeleme kodus pingsalt sellega,
millistesse huviringidesse lapsed panna. Kui tavaliselt kurdetakse
valiku nappuse üle, siis meil on vastupidine probleem – ei suuda
heade asjade hulgast neid kõige õigemaid asju välja valida.“

Klassiruumides püsib mõnus värskus

Uue hoone kohta kasutas sama päeva lõunaajal toimunud ametlikul avamisel ülivõrdeid ka vallavanem Mart Võrklaev. „Mis saab
olla Rae valla 150. aastapäeva tähistamise raames parem kui sellise maja avamine. Midagi nii ägedat pole ma varem näinud. Olen
veendunud, et nii kaunist saali koos kvaliteetse tehnikaga pole
üheski teises Eesti põhikoolis. Praegu peame pidu, kuid kahe-kolme aasta pärast, kui nii hoogne laste juurdekasv jätkub, peame
olema valmis ehitama uut koolimaja,“ avaldas Võrklaev. Järveküla
kool on mõeldud 650 õpilasele. Praegu õpib seal 304 last, täisvõimsuse peaks maja saama kahe aasta pärast.
Tänavu alustas Rae vallas kooliteed 17 esimest klassi, viis Järvekülas ja neli Peetris.
Andres Kalvik
Foto: Tiit Mõtus

Kodundusklass

„Me ei jää kooli peenhäälestama,“ lubas direktor Mare Räis
viimasel ajal poliitikas laialt levinud väljendit kasutades. Kooli avamispäeval allkirjastati leping maja ehitanud Nordeconi
ja Eesti Teadusagentuuriga.
Lepingu järgi teevad Nordecon AS ja Järveküla kool ühisprojekte, mille eesmärgid ja sisu on seotud teaduse populariseerimisega. Kolme aasta jooksul toetab Nordecon 2000 euroga STEM-suunal õppevahendite soetamist ning premeerib
kolmel aastal 1000 euroga aktiivset ja pühendunud koolitöötajat, kelle tegevus aitab enim kaasa koostööleppe eesmärgile.
„Meie eesmärgiks on koolis saadavad teadmised ja oskused tööeluga siduda ning näidata, et teadussaavutused ümbritsevad meid iga päev ja kõikjal,“ ütles Räis. „Kuidas muuta
trummiklass helikindlaks ja aulas valgusteid arvutist juhtida?
Kuivõrd hea mõte on aulale kasepuust põrand teha? Kui kiiresti soojeneb vesi basseinis? Neile küsimustele saab vastata,
kui osata kasutada mõõteriistu, töödelda andmeid ja küsida
otse meistritelt. Võimalus otse spetsialistidelt küsida on meie
jätkuva koostöö suurim väärtus.“
Koostöölepe hõlmab ka Nordeconi töötajate kaasamist
õppetöö läbiviimisesse, sealhulgas näiteks töötubade korraldust Teaduspäevadel. „Nordecon on juba paljude aastate
vältel keskendunud toetuslepingute valimisel eelkõige laste ja
noorte arengut ning tulevikku silmas pidavatele tegevustele.
Koostööleping Järveküla kooliga on meie jaoks eriti huvitav,
sest see puudutab meiegi elualal tähtsaid teadus- ja tehnoloogiaalasid ning annab ka Nordeconi spetsialistidele võimaluse
kaasa lüüa õppetöö sisustamisel. Kooli juhtkonnaga suheldes
jõudsime veendumusele, et selles majas on tahet ja sisu teha
asja uutmoodi ning säravate silmadega,“ põhjendas Nordecon ASi juhatuse esimees Jaano Vink.

Rae Huvialakool pakub mitmekesist valikut
Järveküla kooli hoones alustas tegevust ka Rae Huvialakooli
muusika-, kunsti- ja spordiosakond. Muusikaosakonnas saab
õppida erinevaid pille ja laulmist. Pillid on huvialakoolil endal olemas ja spetsiaalsetes klassides toimuv õpe saab olema
kindlasti nauditav.
Kunstiklasside sisustus, sealhulgas keraamikaahi, tuleb
järgmise aasta alguses. Spordiringidest on käivitunud võrk-,
korv- ja jalgpall ning üldkehaline ettevalmistus. Treeningud
toimuvad nii staadionil kui ka spordisaalis. Huvialakooli direktori Siiri Laidi sõnul on kõikidesse 1.–6. klassi õpilastele
mõeldud huviringidesse vabu kohti. „Neid valdu, kes nii jõuliselt huviharidusse panustavad, on Eestis väga vähe,“ rõhutas
Laid. „Kui sisustuse kätte saame, on meil väga head tingimused.“
Novembri keskpaigast on huviliste käsutuses olnud kella
6.30–22 avatud ujula – treeninguid pakuvad eraklubid – ja
150 ruutmeetri suurune jõusaal koos uute Fysioline’i seadmetega. Erinevad treeningud (täpsem info: raespordikeskus.
ee) toimuvad ka peeglitega ääristatud aeroobikasaalis. Saunamõnusid saavad nautida teisel korrusel riietuvad jõusaalis
treenijad.
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Mariliis, Mariann ja
Mihkel tulevad hea meelega ka koolivaheajal
Jüri raamatukokku,
et enda jaoks uusi
raamatuid avastada.
Foto: Rae Sõnumid

Koolivaheaeg võib ettevõtlikke
hirmutada, sest siis pole midagi teha
Vanarahvatarkus „Kes teeb, see jõuab”
peab igakülgselt paika, kui vaadata perekond Kalinina kolmikute Marianni,
Mariliisi ja Mihkli tegemisi. Noored laulavad, mängivad pille, tantsivad, teevad
sporti ning loevad ulme- ja krimikirjandust, millest osa on ingliskeelne ja
mõistagi lisaks kohustuslikule kirjandusele. Üks paljujõudmise saladusi pidavat
olema peaaegu Facebooki ja Instagrami
vaba elu.
Rae Sõnumid sai noortega tuttavaks tänu
iga-aastasele noorte ettevõtlikkuse laagrile, mis toimus eelmisel koolivaheajal. Mariann, Mariliis ja Mihkel olid laagrist vaimustunud, sest kolmepäevase ettevõtmise
jooksul ammutati palju uut ja huvitavat.
Kolmikud said palve vastata küsimusele, mida noored ise arvavad ettevõtlikuks
olemisest ja kui paeluv üldse on ettevõtlikkuse teema.
Kui populaarne on olla noorte seas
ettevõtlik?
Mariliis: Arvan, et polegi väga populaarne, sest tänapäeva noored ei mõtle ette,
mis tulevikus teha. Samas, tark olla on küll
populaarne, seda loomulikult mõistlikkuse piires, sest kui oled ettevõtlik, pead
sa ka olema tark, nutikas, laia silmaringiga
ning ma arvan, et ükski mees ei taha tulevikus endale koju pururumalat „toa kaunistust“, kes käib ainult ilusalongis. Seega, minu hinnangul on veidi küpsemate
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noorte seas ettevõtlik olla populaarne.
Mariann: Hetkel veel ei ole populaarne
olla ettevõtlik. Kindlasti aga loodan, et ükskord see muutub – ettevõtlus on põnev
ja loominguline teema. Küll aga usun, et
noortele ei ole see lihtsalt pähe tulnud, et
võiks teha midagi suurejoonelist ja vahvat seoses ettevõtlusega. Kuna ettevõtluse
teema on enamiku noorte seas uudne ja
sellest räägitakse suhteliselt vähe, siis see
on veidi avastamata ja noored ei tea selle
kohta eriti midagi. Samas usun, et kindlasti leidub ka neid noori ja ettevõtlikke,
kellel on juba suurepäraseid ideid, mida
teostama hakata.
Mihkel: Minu hinnangul ei ole populaarne olla ettevõtlik noor, kuna minu
vanuses ollakse sellise suhtumisega, kus
väga ei „jõuta” midagi peale koolis käimise
teha. Hea, kui kooliski käiakse.
Mis pani sel aastal teid otsustama ettevõtlikkuse laagri kasuks?
Mariliis: Otsustasin ettevõtluse laagri kasuks, sest ma teadsin, et vaheajal ma ainult
loeksin raamatuid ja harjutaksin huvialakooli muusikainstrumente. Tegelikult minule meeldibki ühiskonna heaks midagi
teha, sest ettevõtlik inimene tahab teistele
ühiskonna liikmetele pakkuda midagi ratsionaalset. Lisaks soovisin endale ka uusi
sõpru. Päevakava vaadates köitis mind ka
vaba aja tegevused – disc-golfi mängimine,
filmiõhtud. Mind julgustas kooli kaudu üks
õpetaja osalema laagris, kes jagas oma eel-

mise korra positiivset kogemust laagri teemal. Samuti on ööbimisega laagrid noortele alati meeldejäävamad ning seekordki
pakkus laager ainult positiivseid üllatusi.
Mariann: Alguses kindlasti ei olnud
ma seda meelt, et sooviks kangesti minna
ettevõtlikkuse laagrisse. Kõik tundus kuidagi hästi uus ja võõras, kuid teemad pakkusid mulle huvi. Aga lõpuks arvasin, et
uutes ja põnevates laagrites ongi lahe käia,
isegi kui seltskond on võõras. Selle laagri eesmärk oligi ju valgustada noori uute
kaasakiskuvate ja eakohaste teemadega.
Mihkel: Mind huvitas laagri teema, et
saada ülevaade, mis on ettevõte ja kuidas
tulevikus valida, kuidas ja millist firmat
rajada, kui selleks soovi oleks. Millest
alustada ning ideid, mis teeks inimeste elu
mugavamaks.
RS

Jüri gümnaasiumist sai
tänavu Harjumaa aasta
koolitussõbralikem kool
18. oktoobril tunnustas Harju maavanem Tallinna Raekojas täiskasvanud
õppija nädala (TÕN) raames Harjumaa
2016. aasta tublimaid täiskasvanud
õppijaid. Harjumaa aasta koolitussõbraliku organisatsiooni tiitli pälvis Jüri
gümnaasium.
RS
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Võrdõiguslikkus jõuab
ajateenistusse
Alates 2018. aastast on ajateenistus naistele võimalik kõikides väeosades, sest
kaitseministeeriumil on huvi naisajateenijate piirarvu rohkem kui kolmekordistada.
„Me ei peaks kaitseväes ega ühiskonnas
laiemalt vaatama inimesi kui mees- või
naissõdureid, vaid kui motiveeritud, hea
väljaõppe ja varustusega kaitseväelasi,“
selgitas eelmise valitsuse kaitseminister
Hannes Hanso. „Peaks olema nii, et naised
kaitseväes ei oleks mitte erand, vaid täiesti
normaalne olukord. Pole ühtegi põhjust,
miks ei peaks naisi rohkem kaasama ajateenistusse. Seega on alates 2018. aastast
ajateenistus naistele võimalik kõikides
väeosades, kus ajateenijaid välja õpetatakse. Samuti võtame eesmärgiks tõsta aastase
naisajateenijate piirarvu seniselt 30-lt 108ni. Kindlasti ei peaks ka see jääma laeks.“
Naised on saanud ajateenistusse asuda
vabatahtlikult alates 2013. aastast. Seni on
õrnema soo esindajate osakaal ajateenijate
hulgast olnud alla ühe protsendi. Aastatel
2013–2015 on ajateenistust kokku alustanud 62 naist, kellest 39 on ajateenistuse ka
lõpuni läbinud. Praegu on ajateenistuses
22 naist.

Rae kodukaitsjad ei
poolda eelarvamusi

Rae Sõnumid uuris Naiskodukaitse Harju ringkonna Rae jaoskonna liikmetelt,
kuidas nemad nüüd juba endise ministri
Hanso julgesse kavatsusse suhtuvad. Rae
jaoskonna esinaine Anu Tolsa rõhutas, et
ajateenistus peaks Eesti naiste jaoks jääma
vabatahtlikuks, kuid kõikidel soovijatel
peaks olema võimalus seda soovi korral läbida. „Inimestel on vaatamata soole
erinevaid huvisid ja seetõttu ei peaks militaarsest poolest huvituvatesse naistesse
suhtuma eelarvamusega,“ märkis Tolsa.
Nii Tolsa kui ka Naiskodukaitse Harju
ringkonna Rae jaoskonna juhatuse liige
Koidu Kask avaldasid lootust, et naisi innustab ajateenistusse minema ikka kaitsetahe ja ministeerium suudab aktsiooni
käigus säilitada asjalikku joont.
„Praegu on Eestis naiste ajateenistusse
minek üsna võõras teema ja see on tekitanud ka ajakirjanduses elevust,“ rääkis

Naiskodukaitse Harju ringkonna Rae jaoskonna juhatuse liige Koidu Kask loodab, et
edaspidi innustab naisi ajateenistusse minema ikka kaitsetahe ja ministeerium suudab
aktsiooni käigus säilitada asjalikku joont. 
Foto: Rae Sõnumid
Tolsa. „Mina soovitan nendele naistele,
kes tõesti tunnevad vajadust realiseerida
ennast just militaarvaldkonnas, jätta kõrvale eelarvamused ja viia oma eesmärgid
täide.“
„Kindlasti ei peaks see olema järjekordne massihüsteeria, vaid korralikult
juhitud aktsioon,“ lisas Kask. „Miks mitte
luua ajateenistusse eraldi naiste üksused
ja keskenduda koolitustel nendele ametikohtadele, kus naised paremini hakkama
saavad? Naiste kaasamise eesmärk ei saa
olla nõrgema kaitsevõime tekitamine ja
seetõttu pole vaja ka naistele eritingimusi
luua.“
Tolsa ja Kask on seda meelt, et naised
sobivad rohkem tagalasse, kuid võimekamatelt ei tohiks võtta võimalust relvaga
rindele minna. „Kui kõik naised rindele
saata, on lahing juba kaotatud, sest niiviisi
sureme lihtsalt välja. Naised on loodud selleks, et meil oleks järelkasvu ja sõjalise olukorra tekkides on see eriti terav kohustus.

Kõige rumalam tänapäeva hullus on minu
hinnangul sooneutraalsuse propageerimine,“ lausus Kask otsekoheselt.

Sõdurioskuste kursustel
saab kasulikke teadmisi
igapäevaeluks

Teeninduskvaliteedi peaspetsialistina leiba
teeniv Tolsa tõstis esile naiste võimet pöörata tähelepanu mitmele tegevusele samaaegselt, meeste trumbiks peab ta aga paremat
keskendumisvõimet. Õlg õla kõrval tegutsedes täiendatakse teineteist. Kase meelest
võib naissõdurite lisandumine mõjuda positiivselt ka nende kõrval aega teenivatele
meestele. „Naised saavad ilmselt paremini
hakkama nendes valdkondades, mis nõuavad rohkem hoolimist, järjepidamist ja süstemaatilist tegevust,“ loetles Kask. „Arvan,
et kui kõik saavad oma tugevusi rakendada
või siis vastavalt soovile midagi juurde arendada, siis on nendest eelistest ka kasu.“

Jätkub lk 12 >>
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Kaitseliidus, kus saavad sõdurioskuste
baasväljaõppe ka need, kes kaitseväes käinud ei ole, on naiste arv viimastel aastatel
märkimisväärselt suurenenud. Vabatahtlikus organisatsioonis tegutsemine võimaldab paremini töö- ja pereelu ühendada.
„Mina liitusin sõdurioskuste baasväljaõppega augustis, et uusi oskusi ja teadmisi
omandada,“ põhjendab 40+ vanuses Kask,
kes igapäevaselt töötab majandustarkvara konsultandi ja projektijuhina. „Kui on
võimalus, tasub proovida. Palju pööratakse tähelepanu valdkondadele, mis ka
igapäevaselt kasuks tulevad. Olgu selleks

Naised on loodud
selleks, et meil oleks
järelkasvu ja sõjalise
olukorra tekkides on see
eriti terav kohustus.
Koidu Kask
siis meditsiinialased algteadmised või topograafia. Kursus kestab üheksa kuud ja
koos käiakse kord kuus ühel nädalavahetusel ning lõpetuseks toimub täisvarustuses rännak. Külm ilm ja mitte kõige parem
füüsiline vorm pisut hirmutavad, kuid kui
ei proovi, siis ei saa ka teada.“

Rae jaoskonnas
21 naiskodukaitsjat
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Jüri raamatukogu direktor võtab linnulennul 110 aastat kokku ja kutsub 16.
detsembril kõiki külla.
110 aastat tagasi – 16. detsembril 1906.
aastal – loodi Eestimaa Rahvahariduse
Seltsi Jüri haruselts, mille juurde kuulus
ka raamatukogu. Seda päeva loeme avaliku raamatukoguteenuse alguseks Jüris ja
tinglikult ka Jüri raamatukogu alguseks.
Meie piirkonnas on huvitava ajaloolise
kokkusattumisena raamatukogunduses
iga viie aasta järel mitu juubelit korraga,
sel aastal siis 110, 95, 55 ja 10. Rae rahvaraamatukogu asutamisest 1921. aastal on
möödas 95 aastat. See asus Rae algkoolis, kogu sisaldas tol hetkel 69 raamatut
ja seda peeti ülal toetusrahadest. Rahvaraamatukogu juhatajaks oli Johannes
Ratasepp, kes samal ajal juhatas ka kooli.
Piirkonnas oli teisigi raamatukogusid:
1909. a loodi Jüri kihelkonna koguduse
raamatukogu ja 1911. a Jüri Muusikaseltsi
raamatukogu. Mõlemad alustasid iseseisvatena, kuid liideti hiljem omavahel ja lõpuks 1926. aastal ühendati omakorda Rae
rahvaraamatukoguga.
55 aastat tähistab praeguse Jüri raamatukogu järjepideva eksisteerimise algust.
1961. aastal loodi A. Sommerlingi nimelise sovhoosi ametiühingu raamatukogu
juurde ametlik raamatukoguhoidja ametikoht. Väike raamatukogu oli sovhoosi
punanurgas juba varem olemas, kuid raamatukogu algust tähistas ametliku töökoha loomine. Hiljem sai raamatukogu
omale eraldi ruumi. Tolleaegse juhataja
Silvi Jürgensi ettepanekul nimetati raamatukogu 1979. aastal ümber Jüri raamatukoguks.

Raamatukogu asukohad on kaardil
praeguse vallamaja kohale ja selle ümber
tikitud. Sommerlingi a/ü raamatukogu asus
alguses vanas kontorihoones praeguse kultuurikeskuse vastas ning kolis üsna varsti
uude kontorihoonesse aadressil Aruküla
tee 9. Sealt omakorda koliti 1976. a üle tee
Aruküla tee 8 hoonesse ja 1999. a üle nurga
Aaviku 1 majja. 2006. aastal jõudsime Jüri
gümnaasiumi koolihoonesse.
Kümme aastat tööd koolimajas on olnud hoopis midagi muud kui tavapärase
rahvaraamatukogu tegevus. Avar lastekorrus ja üle tuhande õpilase annavad
meie igapäevatööle uue, osaliselt ka kooliraamatukogu tähenduse. Lisaks avasime
seitse aastat tagasi Peetri koolihoones
harukogu, kus teenindame samadel põhimõtetel.
Sel aastal esitas Jüri gümnaasium aasta
hariduse sõbra nominendiks Jüri raamatukogu. Tagatipuks selgus, et oleme ka
maakonna parimad, jõudes oma kategoorias lausa vabariiklikule tasemele. Pälvisime Jõhvi Kontserdimajas toimunud galal
haridus- ja teadusministri tänukirja ning
Joosepi rinnamärgi. Selline tunnustus oli
meile suur au, sest oleme aastaid Rae valla
koolidega tihedat koostööd teinud. Teine
suur sündmus on Harju maakonnaraamatukogu poolt meie raamatukoguhoidja
Anneli Eriku esitamine aasta maaraamatukoguhoidja nominendiks. Võitja kuulutatakse välja alles veebruari lõpus, seniks
peame kõvasti pöidlad pihku suruma.
Jüri raamatukogu jaoks on see aasta
olnud tõesti eriline! Juubelipäeval, 16.
detsembril loome peomeeleolu ja ootame
lugejaid raamatukokku!
Ülle Siska
Fotomontaaž: Marju Viliberg

Üle Eesti tegutseva Naiskodukaitse missioon on anda oma panus riigikaitsesse ja
hoida isamaalisi traditsioone. Liikmed on
organisatsioonis vabatahtlikena ja panustavad ühiskondliku aktiivsuse kaudu rahva
turvalisusse ja Kaitseliidu riigikaitseliste
eesmärkide saavutamisse.
Naiskodukaitsjate üldine baasväljaõpe
annab muu hulgas baasteadmisi sõdurioskustest. Erialagruppide valikus on formeerimisgrupp ning side- ja staabigrupp,
mis tegelevad otseselt Kaitseliidu õppuste
tagamisega. Naiskodukaitse arengukava
näeb ette, et aastaks 2020 on 50 protsenti
naiskodukaitsjatest rakendatud erinevatel
riigikaitselistel ametikohtadel. Naised, kes
enda rolli ajateenistuses ei näe, saavad ka
Naiskodukaitses erinevaid riigikaitselisi
ülesandeid täita.
Rae jaoskonnas on 21 liiget ja regulaarsed kokkusaamised toimuvad üle kuu.
Osaletakse nii Naiskodukaitse kui ka Kaitseliidu erinevatel õppustel, üritustel ning
võistlustel nii osalejate kui ka toitlustajatena. Panustatakse ka heategevusse.
Andres Kalvik

Ühe raamatukogu
110aastane lugu
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Harjumaa aasta ettevõtja
tiitli sai perefirma
Maakonna silmapaistvaid tegijaid tunnustav iga-aastane konkurss nimetas
Harjumaa aasta ettevõtteks Rae vallas
tegutseva perefirma Tiptiptap OÜ.
„Iga tiitli võitmine ja tunnustus on alati
meeldiv, aga veelgi ägedamaks teeb meie
ettevõtte just aasta ettevõtte tiitli võitmine Harjumaal ning seda väga ettevõtlikus Rae vallas,“ kommenteeris perefirma
Tiptiptap tegevjuht Rasmus Varunov, kes
lubas, et sellest tunnustusest jagub tükike
kõigile 50-le ettevõtte töötajale ja samuti
Rae valla elanikele.
Perefirma on kasvanud ja arenenud
koos selle asutajate kõige väiksemate
pereliikmetega ning saanud Baltikumi
suurimaks laste mänguväljakute tootjaks.
Ettevõtte käive tegi mullu enam kui poole
miljoni euro suuruse hüppe, saavutades
2015. aastal 3,3 miljoni taseme.
Harjumaa aasta tegijad selgusid koostööna Harjumaa Omavalitsuste Liidu
(HOL), Harju maavalitsuse, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) ning
Kodukant Harjumaa vahel.
Harjumaa aasta tegijad teistes kategooriates on tänavu peale Tiptiptap OÜ Kelvin-

Tunnustuse üle andnud maavanem Ülle
Rajasalu ja Tiptiptapi tegevjuht Rasmus
Varunov 
Foto: HEAK

gi küla, Anneli Kana, Esko Talu OÜ, Aave
Transport OÜ, Anija Lüliti ja EELK Risti
kogudus. Tunnustused anti pidulikult üle
24. novembril Kolgaküla rahvamajas.
RS

Baltic Agro pani
nurgakivi põllumajanduskeskuse hoonele
Ettevõtte teatel ehitatakse valmis 5000
ruutmeetri suurune kõiki ettevõtte
valdkondi hõlmav põllumajanduskeskus.
5000 ruutmeetri suurune hoone ehitatakse Jüri jaotusringi lähedal asuvasse
Rae vallale kuuluvasse tehnoparki Rukki, Pauli ja Lauda tee vahelisel alal, millest on kujunemas nüüdisaegne äri- ja
tootmispiirkond.
Baltic Agro on üks suurimaid vilja kokkuostjaid ja eksportijaid Eestis.
Uues keskuses saab olema aianduskaupade ja taimekaitse ladu, John Deere’i
hoolduskeskus ja varuosade ladu, müügihall ning Baltic Agro kontor. Baltic
Agro Machinery’il on John Deere’i põllumajandus- ja aiatehnika ainuesindusõigus Eesti turul.
Uus hoone valmib 2017. aasta suveks.
RS
Foto: Julia-Maria Linna

360 töötajaga
madratsitehas laiendas
tootmispinda

Rae valla suuremad toetajad aastal 2016
Täname koostöö eest!

Madratsitootja Hilding Anders avas
17. novembril Rae vallas asuvale 22
000 m2 suurusele tehasele 7000ruutmeetrise laienduse.
Hilding Anders on Euroopa ja Aasia suurim madratsitootja, mida Eestis tuntakse kõige paremini Sleepwelli
kaubamärgi järgi. Jüri lähedal asuvas
tehases valmib aastas 1,5 miljonit madratsikatet.
Eestis on ettevõte tegutsenud 20 aastat ja töötajate arv on jõudnud 360ni.
RS
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2016. aasta
Eesti elu statistikas
• Eestis on 15 maakonda, 30 omavalitsuslikku linna ja 183 valda.
• Statistikaameti andmetel elas Eestis
2016. aasta 1. jaanuaril 1 315 944
inimest. Vähemalt 65aastaste osatähtsus rahvastikus oli 19%. 2015.
aastal sündis Eestis 13 907 last,
2016. aasta esimese kümne kuuga
sündis esialgsetel andmetel 11 850
last.
• Statistikaameti andmetel oli töötuse
määr 2016. aasta III kvartalis 7,5%
ja tööhõive määr 66,5%. Tööjõus
osalemise määr kasvas eelmise aasta
sama kvartaliga võrreldes protsendipunkti võrra ja tööealiste mitteaktiivsete arv on kahanemas. Eestis
oli 2016. aasta III kvartalis 653 300
tööga hõivatut ja 52 900 töötut.
• Töötukassa andmetel oli 31. oktoobril 2016 Eestis 26 914 registreeritud
töötut.
• Keskmine brutokuupalk oli 2016.
aasta II kvartalis statistikaameti
andmetel 1163 eurot.
• Munitsipaalkooli õpetajate keskmine brutokuupalk oli haridus- ja teadusministeeriumi andmetel 2016.
aasta II kvartalis 1151 eurot, riigikoolide õpetajatel 1226 eurot.
• Täis- ja osaajaga töötavate arstide
keskmine põhitunnipalk oli 2016.
aasta märtsis Tervise Arengu Instituudi andmetel 11,87 eurot ja kogutunnipalk 13,48 eurot. Täis- ja
osaajaga töötavate õendustöötajate
keskmine põhitunnipalk oli 2016.
aasta märtsis 5,91 eurot ja kogutunnipalk 6,69 eurot.
• Statistikaameti esialgsetel andmetel
suurenes Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2016. aasta III kvartalis eelmise aasta sama kvartaliga
võrreldes 1,1%. Sesoonselt ja tööpäevade arvuga korrigeeritud SKP
kasvas II kvartaliga võrreldes 0,2%
ja 2015. aasta III kvartaliga võrrel-
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des 1,3%. SKP jooksevhindades oli
2016. aasta II kvartalis 5,3 miljardit
eurot.
• Eesti majutusettevõtetes peatus statistikaameti andmetel 2016. aasta
septembris 257 000 sise- ja välisturisti – 9% rohkem kui eelmise aasta
samal kuul. Eelmise aasta septembriga võrreldes suurenes majutusettevõtete teenuseid kasutanud turistide arv 21 000 võrra. Välisturistid
moodustasid ligi kaks kolmandikku
turistide koguarvust. Kokku kasutas
2016. aasta septembris majutusettevõtete teenuseid 169 000 välisturisti.
• Kaupade eksport kasvas statistikaameti andmetel 2016. aasta septembris eelmise aasta septembriga
võrreldes 13% ja import 2%. Septembris eksporditi Eestist kaupu
jooksevhindades 1,1 miljardi euro
väärtuses ning imporditi Eestisse
1,2 miljardi euro eest. Kaubavahetuse puudujääk oli 62 miljonit eurot.
Septembris olid kaupade ekspordi
peamised sihtriigid Rootsi (15% koguekspordist), Soome (15%) ja Läti
(10%). Eksport kasvas enim Hollandisse, Mehhikosse ja Saksamaale
(vastavalt 33 miljonit, 26 miljonit ja
16 miljonit eurot).
• Tarbijahinnaindeksi muutus oli statistikaameti andmetel 2016. aasta
oktoobris võrreldes septembriga
–0,3% ja võrreldes eelmise aasta
oktoobriga 0,6%. Kaubad olid 2015.
aasta oktoobriga võrreldes 1,0% kallimad ja teenused 0,1% odavamad.
Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad hinnad tõusid
eelmise aasta oktoobriga võrreldes
3,8% ja mittereguleeritavad hinnad
langesid 0,2%.
• Tööstusettevõtted tootsid statistikaameti andmetel 2016. aasta
septembris 7% rohkem toodangut
kui eelmise aasta septembris. Välisturule müüdi 71% kogu töötleva
tööstuse toodangust. 2015. aasta

septembriga võrreldes suurenes
korrigeerimata andmetel toodangu
müük ekspordiks 10% ja müük kodumaisele turule 1%.
• Leibkonnaliige kulutas statistikaameti andmetel 2015. aastal kuus
keskmiselt 395 eurot, see on 106 eurot rohkem kui 2012. aastal. 2015.
aastal kulutas leibkonnaliige enim
raha toidule – 92 eurot kuus. Eluasemele kulus kuus 65, transpordile
51, vabale ajale 42, majapidamisele
26, riietele ja jalanõudele 21 ning
sideteenustele 18 eurot leibkonnaliikme kohta.
• Eesti ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides oli statistikaameti
andmetel 2016. aasta II kvartalis ligi
9500 vaba ametikohta. Viimati ületas vabade ametikohtade arv 9000
piiri 2008. aastal.
• Ettevõtlussektori kogukasum oli
statistikaameti andmetel 2016. aasta
II kvartalis 671 miljonit eurot ehk
6% väiksem kui aasta varem samal
ajal. Võrreldes 2015. aasta II kvartaliga vähenes kogukasum enamikul
tegevusaladel.
• Bensiin 95 ja diislikütus maksid
Statoili Viljandi tanklas 1,103 eurot
liiter.
• Viljandi Männimäe Selveris sai kilo
suhkrut 79 sendi eest. 1,5-liitrine
pudel traditsioonilist A. Le Coqi
limonaadi maksis Partnerkaardiga
69 senti (tavahind 1,09 eurot). Kaheliitrine pudel Coca-Colat oli 1,59
eurot, 150-grammine pakk Kalevi
Mesikäpa kommi maksis Partnerkaardiga 1,29 eurot (tavahind 1,59
eurot). 0,5-liitrine pudel Saku Originaali maksis 1,09 eurot ja pudel
Viru Valget (70 cl) 10,49 eurot.
Mihkel Servinski
statistikaameti peaanalüütik
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Juubeli galakontsert
26. novembril toimus Jüri pallihallis suurejooneline juubeli galakontsert, millega tähistati Eesti kõige noorema elanikkonnaga valla 150. aastapäeva.
Fotod: Laika Stuudio

Nemad ladusid vundamendi esimesed kivid tänasele Rae valla elule. Koos tänaste juhtidega, volikogu esimehe Agu Laiuse (paremal)
ja vallavanem Mart Võrklaevaga (vasakul) jäädvustavad end valla juubeli tähistamise ajalukku 8 saadikut 1991. aastal moodustatud
21-liikmelisest volikogust. Volikogu esimehe kõrvalt: Raivo Pihlakas, Jaan Teearu, Reet Raudkepp, Ande Tänav, Riina Noor, Anne Rentel, Rein Karm ja Arvo Neimar, kelle kõrval seisab vallavanem.

Vallajuhte õnnitleb punasel vaibal Ardi Mitt, keda vallajuhid
pärast ise volikogu tänukirja üle andes õnnitlevad eduka kogukonnaelu edendamise eest.

Õhtujuht Mart Mikk tunneb huvi aiakonkursi Kaunis
Kodu võitja perekond Laanemetsade ilusa aia saladuse
vastu.
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Lavaesine tantsuks kohandatud plats täitus kiiresti heatujuliste tantsupaaridega.

WAF Laulukoor lisas peoõhtusse head ja positiivset energiat.

Fotoboksist said kõik külalised kaasa kordumatu mälestuse –
Rae vald 150 logoga kolmikfoto iseendast ja valitud kaaslasest.

Juubeliseinal näitavad oma emotsioone Peetri Seltsi juhatuse
liikmele Kuldar Metsale antud volikogu tänukirja eest Peetri
aleviku vanem Margus Laula ja tänukirja saaja Kuldar Mets.

La La Ladies ei varjanud ka sel peol, et nad hoiavad rohkem
naiste poole ja meeste-naiste võistulaulmise võitjaks kuulutati
naiste leer.

Peoõhtu meeleolu hoidja Glamband koos Tanel Padari ja Kelly
Uustaniga.

Nagu ikka saab õhtu edenedes tantsimine hoogu juurde.
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Rae vald sündis näljahäda eel

Köstriaseme talu rehetuba.
1868.–1869. aasta näljahädast Põhja-Eestis teatakse üldjuhul vähe, aga
ajaloolane Kersti Lust on uurinud toonaseid kuberneri, kihelkonnakohtute,
adrakohtunike, Eestimaa hädaabikomitee jt arhiivimaterjale ning jõudnud
veendumusele, et näljahäda oli väga tõsine ja selle leevendamiseks asutati 1867.
aasta lõpus Eestimaa hädaabikomitee.
„Nälgijad trügivad pidevalt minu majja,“
ja „kõikjal üle kogu kihelkonna kerjatakse,“ kurtis Jüri pastor Robert Luther Eestimaa hädaabikomiteele 29. veebruaril
1868, paludes kiiret abi siinkandi rahvale,
kellest kõige rohkem kannatasid varatute
vabadike ja töövõimetute pered.
Hädaabikomitee tegutses Tallinnas
ja sinna kuulusid mõjukad rüütelkonna
liikmed, luterliku kiriku ja Tallinna linna
esindajad ning seltskonnategelased, kes
olid seadnud omale ülesandeks koguda
annetusi ja korraldada saadud abi näljahädas inimesteni. Kuid eesmärgi saavutamine polnud alati lihtne, sest andmed
vajajate kohta olid puudulikud ja abi vähe.

Foto: Eesti Vabaõhumuuseum SA

Näljahäda põhjuseks oli viljahinna
tõus, tööpuudus ja mitu aastat järjest väga
kehva saak. Mõistagi tulenes tööpuudus
osaliselt ikaldustest, sest nii talud kui ka
mõisad palkasid sellises olukorras vähem
töölisi ja närune palk oli veel väiksem.

peremeestest ja maata talupoegade esindajatest. Igal vallal oli juba sajandi algusest
magasiait, kuhu koguti maksudena vallaelanikelt vilja. Seda vilja anti neile kevaditi laenuks ja ülejääke müüdi, kuid teatud
juhtudel jagati laiali ka toiduabina.

Lapsed kerjama

Noor vald majanduslikes
raskustes

„Vanemad saadavad käreda külmaga
8–10aastaseid lapsi kerjakotiga välja, et
nad talust tallu käies endale tükikest leiba
paluksid,“ teatas Luther 4. jaanuaril 1868.
„Teadaolevate abivajajate arv on juba mõne
nädala eest kerkinud 360-le“, ammutas hädaabikomitee järjekordset infot uuest Jüri
pastori kirjast 14. aprillil. 1868. Pastor teadis
vaid nendest, kes tulid ise kas enda või kodukandi rahva eest abi küsima. „Käivad jutud,
et mõned vallaliikmed on ebapiisava toidu
tõttu juba ebanormaalselt jõuetuks jäänud.“
Hädaabikomiteed pidas pastorihärra viimaseks õlekõrreks nälgijate aitamiseks.
Nälja-aastad langesid rahvuslikku ärkamisaega ja ka valdade sünniaega Põhja-Eestis. 1866. a seaduse järgi tekkis ka
Rae vald, mille volikogu valisid talupojad

Näljahäda ajal kippusid valdade magasiaidad väga kiiresti tühjaks saama ja Rae kui
noore valla paratamatus oli sattuda kohe
majanduslikesse raskustesse.
Ära elada ja edasi liikuda aga kuidagi
tuli. Laenude võtmisel ja andmisel otsustati võtta siinmail eestlaste poolt üsnagi
konservatiivne hoiak, mis aga muutis Jüri
pastorihärra jaoks elu veel keerulisemaks,
sest inimesed vaatasid abilootuses veel
rohkem tema poole. Pastor Robert Lutheri kirjadest hädaabikomiteele on võimalik
välja lugeda nõutust ja ahastust, sest näljahäda on muutnud inimesed nii passiivseks
kui ka hoolimatuks. Suhted on muutunud
halvaks mitte ainult talurahva ja mõisnike
Jätkub lk 18 >>
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vahel, vaid ka eestlaste endi vahel on palju pingeid, sest need, kes lihtsa inimesena
laenu hädasti vajasid, ei olnud võimelised
seda enamasti tagasi maksma, ja need, kes
valla tähtsamate ja jõukamatena oleks võinud seda vallamagasist või -kassast anda,
ei julgenud riskeerida.
Pole teada, kui palju ja kuidas siinkandis
üksteist aidati. Rahvusarhiivis on tallel vaid
Jüri kiriku pastori kirjad. „Kanname usinalt
hoolt selle eest, et abivajajatele sobivat tööd
leida, ning toetame rangelt oma programmi järgi üksnes neid, kes neile pakutud töö
vastu võtavad.“ „Puudus muutub silmanähtavalt üha suuremaks ja ma ei saa teisiti, kui
pean kõrgesti austatud komiteed asjaomaste
isikute nimel südamest tänama eile minuni
jõudnud kirja ning 50 rubla eest, mida ma
hakkan kohe ettenähtud otstarbeks kasutama.“ (väljavõte kirjast 16.1.1869)
Paar kuud hiljem märtsis, teatas pastor, et
saadud summa kujunes suhteliselt väikeseks
ja üks vaene Sausti valla laps on surnud. See,
et nälg kustutas inimeste eluküünlaid, näitab
samal aastal haripunkti jõudnud suremus.
Kubermangu statistikakomitee ja kuberneri
aastaaruannete põhjal võib arvata, et 1869.
aastal oli Eestimaa kubermangus rahvastiku
suremus 45‰ ja iive –16,7‰.
Signe Heiberg

Sünnid ja surmad Jüri kihelkonnas 1858-1870

Jüri pastori Robert Lutheri kiri 16. jaanuarist 1869
Jumal tänatud, et valdadel on magasites ja laegastes veel varusid! Kõrge riigivalitsus,
õilis rüütelkond pakuvad abi! Aga – nagu seda üleskutses nii ehedalt ja elavalt kujutati
– nende iseäralike tingimuste tõttu, mille puhul need tagavarad käiku lastakse, peab
suur kategooria kõige vaesemat rahvast siiski täielikku puudust taluma ja kohutavalt
– tugevamini kui möödunud aastal, varem ja vähem vastupanujõudu leides – hõljub
näljaoht selle rahvaklassi pea kohal! Leiva, töö ja teenistuse puudus on põhjus; laiskus,
valetamine, moraalne laostumine, kerjamine ja vargused on tagajärjed. Sellesse õnnetusse kategooriasse kuuluvad esmajoones lapsed, raugad, vigased, ka osa töövõimelisi,
aga ka täiesti varatuid inimesi, niinimetatud vabadikud.

Lustilised pidasid
20. sünnipäevapidu
Foto: Toomas Aru
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6. novembri pärastlõunal kogunes kultuurikeskuse saali arvukalt Memme-Taadi klubi liikmeid, et tähistada ansambli
Lustilised 20. sünnipäeva.
Ansambel tekkis omal ajal tollase tantsurühma juhendaja soovist esitada ühte
tantsu laulu saatel. Esialgsest 6 lauljaga
ansamblist Paul Mürkhaina juhatusel on
tänaseks saanud 12-liikmeline toimekas
kollektiiv.
Kontserti alustasidki sünnipäevalapsed, esitades valiku neile aastate jooksul
meeldinud ja oluliseks saanud lauludest.
Seejärel esinesid tervituslauludega ansamblid Elurõõm Kiilist, Vilistlased Sakust ja meie oma valla tegusad mehed
ansamblist Kuldne Õhtupäike. Kontserdi
lõpetas ühislaulmine, mille järel ansambli vanem tänas lilleõiega endisi lauljaid ja
tänaseid abilisi.
Omakorda tervitas Lustilisi, jagas häid
soove ja kingitusi vallavanem Mart Võrklaev. Palju häid sõnu ja meeldivaid üllatusi
tuli ka teistelt õnnitlejatelt. Pidupäeva lõpus sai maiustada erinevate suupistetega
ja omapärase tordiga ning pisut ka tantsu
keerutada.
Elvira Luur ja Evi Põldmäe
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Noored kuulavad Van de Graafi generaatori tööpõhimõtet ja kogevad mõni hetk hiljem, kuidas mõne hetkega lähevad juuksed peas
püsti. 
Foto: Lagedi–Jüri Noorteühing

Energia avastuskeskus ajas
noortel juuksed peas püsti
Sügisvaheajal käisid Lagedi ja Jüri noortekeskuste noored väljasõidul Energia avastuskeskuses Tallinnas. Hoones, kus energiakeskus asub, on säilinud üksjagu vana
elektrijaama hõngu, mis seal 1979. aastani
tegutses. Et sellest elektriasjandusest paremini sotti saada, tutvustas üks naljaka roosa parukaga mees noortele kõigepealt Van
de Graafi generaatorit ja staatilise elektri
põhimõtteid, mida noored hiljem ka omal
nahal järele proovida said.
Väga põnev oli vaadata, kuidas mõni
poiss või tüdruk endale mõne hetkega täiesti
uue ja märksa kohevama soengu sai. Laengud maha laetud ja soengud korda seatud,
suunduti edasi vaatama teadusteatri eten-

dust. Naerusuine külastusjuht Erik tõmbas
töökindad kätte ja näitas pealtnäha täiesti
tavalisi jääkuubikuid. Selgus aga, et need
kuubikud on nii külmad, et neid ei tohi üldse
palja käega katsuda. Veel rääkis Erik, et kuiv
jää on hoopis tahkes olekus süsihappegaas,
et sellega saab teha igasuguseid põnevaid
katseid ja kasutada näiteks joogitopsi-kahuri loomiseks. See isevärki leiutis pakkus
noortele palju nalja, sest oli väga lõbus õhku
lennutatud topsidele järele joosta ja proovida neid sõbra nina eest ära napsata. Lisaks
leidub Energia avastuskeskuses hulgaliselt
muid põnevaid eksponaate, mida noored
kohe ka avastama suundusid.
Väljasõit Energia avastuskeskusesse oli

osa Lagedi Noortekeskuse projektist „Tehnoloovad noored“, mille käigus toimusid
veel mitmed põnevad töötoad ja üritused.
Näiteks said noored harjutada 3D-pliiatsitega ruumilist joonistamist ja osaleda
robootika töötoas Mektory Tehnoloogiakoolis, kus ehitati valmis oma robotid
ning programmeeriti need lihtsat ülesannet täitma. Projekti eesmärk oli tekitada
noortes huvi tehnika ja teaduse vastu ning
seeläbi arendada loovust ja ettevõtlikkust.
Projekti läbiviimist toetas Eesti Noorsootöö Keskus avatud noortekeskuste
projektikonkursi raames riigieelarvelistest
vahenditest.
Eneli Siirman

Lions kinkis 10 õpilasele sülearvutid
26. oktoobril toimus raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“ raames Vaida raamatukogus Harju I Lionsklubi heategevusõhtu.
Tutvustati 100 aasta vanust ülemaailmset Lionsi organisatsiooni. Lionsklubi
LC Harju I president Erich Krieger rääkis klubi ajaloost ja praegusest tegevusest.
Klubi heategevusprogrammi raames annetati Vaida põhikooli õpilastele 10 sülearvutit. Koosviibimine lõppes kontserdiga, kus esinesid LC Harju I klubi liikmed Erich Krieger, Kuuno Kasak, Sulev Hermaste, Jaan Hiio, Johannes Tõrs ja
Vaida põhikooli direktor Piret Hallik. Üritus lõppes kringli söömisega.
Peeter Böckler,
LC Harju I sekretär

Hetk koosviibimisest Vaida raamatukogu saalis
Foto: Peeter Böckler
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Juubelijooksu stardis osales 54 spordisõpra.

Foto: Rae Sõnumid

Joostes läbi elu –
Urmas Põldre lugu
Jooksmine ja jooksuvõistluste korraldamine seostub Rae valla inimestele peamiselt
Urmas Põldrega. Novembris 50 a juubelit
tähistanud mehele on jooks palju andnud:
tervise, töö ja koguni naise. Rae Sõnumid
pani UP Spordi ja Rae Huvialakooli kergejõustikutreenerina töötava Urmase poole
sajandi tähtsamad verstapostid kirja.
Sport puges Urmase südamesse juba
varajases nooruses – esimesed diplomid
tulid juba lasteaias. Alguses oli suurimaks
eeskujuks ema, kes jooksis ja võrkpalli
mängis. Sihipärane treenimine algas 7.
klassis, kui Vändras pandi kokku kergejõustikugrupp.
Urmas, kes huvitus ka filateeliast, tegi
usinalt trenni, kuid kuna Eesti jooksutase oli tookord nii kõva, siis vabariiklikel
võistlustel tal etteotsa asja polnud. Keskkooli lõpetades oli Urmase kindel soov
jätkata õpinguid kehakultuuri valdkonnas. Liisk langes Tallinna Pedagoogilise
Instituudi kasuks.

Sünnipäevaks juubelijooks

Kõige pikem töösuhe, seitse ja pool aastat,
on Urmasel olnud Tallinna 21. keskkooliga, kuhu värske kõrghariduse omandanud tööle asus. Uue aastatuhande alguses
põikas Urmas lühikeseks ajaks Nõmme
spordikeskusesse, sellele järgnes kuue
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aasta pikkune periood Tallinna Arte gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana.
Urmas pole mees, kes töötab kellast kellani, täites pelgalt kohustuslikku õppekava.
„Tunni andmine tundub nii lihtne. Olen
kogu oma töökarjääri vältel tahtnud käia
lastega võistlustel, pakkuda neile midagi
enamat,“ ütleb Urmas.
2007. aastal Järvekülla kolides hakkas
Urmas otsima tööd lähikonna koolides.
Kuus aastat sai ta oskusi rakendada Jüri
gümnaasiumi spordijuhina. Tema tööperioodi jooksul krooniti Jüri gümnaasium
kaks korda koolide arvestuses Harjumaa
meistriks. Osaleti ka vabariiklikul TV 10
Olümpiastardi võistlusel. Koolis käivitas
Urmas praegugi populaarse sisesõudmise
võistluse „Tõmba, Jüri!“
Aastal 2013 asus Urmas tööle Rae Huvialakooli kergejõustikutreenerina ja asutas klubi UP Sport. Kui huvialakoolis on
Urmase koormus veidi vähenenud, siis
seda usinamalt toimetab ta klubiga. Tänavu ületas treeningutel osalejate arv 60
piiri. „Väikese klubi kohta pole see paha
number,“ lausub Urmas, kellel on treeningugrupid Peetris, Järvekülas ja Jüris.
Urmase edukaimaks õpilaseks on
14aastane Jüri elanik Kristian Otlot,
kes on tulnud omas vanuseklassis kahekordseks Eesti meistriks (800 m ja 1500

m takistusjooksus) ning esindanud Eestit
rahvusvahelistel võistlustel. „Kristian on
hea näide sellest, kuhu võib tahtejõu ja sihikindlusega jõuda. Oleks temasuguseid
noori rohkem,“ õhkab kogenud treener.
Omaette seltskonna moodustavad
täiskasvanud harrastajad. Kuna üheskoos
harjutavad erineva tasemega spordihuvilised, on kõigile korraliku koormuse tagamine paras kunsttükk. Abivahendid ja
Peetri staadioni jõulinnak võimaldavad
mitmekülgset lähenemist.
See pole aga kõik. Seitse aastat on
Urmas koos heade sõprade abiga korraldanud augustis toimuvat Peetri Lastejooksu, mille osalejate arv küündis
tänavu koos noortejooksudega tuhandeni. Kõik sai alguse sellest, kui Urmas
otsustas koos oma naise Anu-Mall Naaritsaga teha toona oma kaheaastasele
pojale Karl Mihklile ebatavalise sünnipäevakingituse, korraldades talle jooksu. Toredast algatusest on osalejate arvu
silmas pidades välja kasvanud Rae valla
suurim spordiüritus.
Tänavu käivitas Urmas neljast etapist
koosneva ja krossijooksu võlusid tutvustava sarja Rae Run. Ka oma sünnipäeva
tähistas Urmas sportides, korraldades
Järvekülas 5 km juubelijooksu. Erinevaid
teemajookse toimub aasta ringi veelgi.
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Läbinud üle 30 maratoni

Urmase sportlikest saavutusest väärivad
esile tõstmist 2002. aastal Hamburgi maratonil joostud isiklik rekord 2:25.39, mis
andis 30. koha, ja aasta varem Haapsalus
peetud Eesti meistrivõistluste 10 000 m võidetud hõbemedal. Tänavu pole kahe lapse
isa aga maratonil startinud. Igapäevaelu ei
jäta treenimiseks piisavalt aega ja vigastused annavad endast järjest rohkem märku.
Viimati pani Urmas end 42,195 km pikkusel distantsil proovile aasta tagasi Vändra
Talvemaratonil, kus esikoha kindlustas aeg
2:53.45. „Maratoni vana rasva pealt ei jookse. Kolme tunni piiri olen endale ette seadnud. Kui tunnen, et pole nii heas vormis,
siis nalja tegema ei lähe,“ kinnitab rohkem
kui 30 maratoni lõpetanud mees. „Valutavate põlvede tõttu olen viimastel aastatel
tõsisemalt tegelenud jalgratta maanteesõidu ja sõudeergomeetriga. Iga ilmaga enam
õue jooksma ei lähe. Asendustreeninguks
sobib ka ujumine.“
Mis on järgmise poolsajandi plaanid,
uurin Urmaselt lõpetuseks. „Üritan ikka
oma liistude juurde jääda. Kümmet aastat ei julge ette vaadata, kuid lähiaastatel
on kavas oma klubi arendada, lapsi spordi
juurde tuua ja aidata lihvimata talentidel
tulemusteni jõuda,“ loetleb Urmas. „Ühte

asja tahan aga rõhutada. Mõned vanemad
üritavad lapsi vägisi trenni panna. See ei
too head nahka. Olen seda ka oma treeninggruppides kogenud.“

Treeninguplaanide
arutamine Magistrali
kohvikus viis abieluranda

Selle eest, et elu Urmast oma abikaasa
Anu-Mall Naaritsaga kokku viis, on ta
tänu võlgu oma õele Kairile. Nimelt otsis
harrastusjooksja Anu-Mall endale treenerit, kes sportlikule arengule uue hoo
annaks. Esimene treeninguplaanide arutamine toimus 2002. aastal Mustamäel
Magistrali kohvikus.
„Anu rääkis, et ta harjutab töö kõrvalt
12–14 korda nädalas, kuid tulemused ei
taha kuidagi paraneda. Soovitasin tal esimese asjana koormusi kärpida. Kolme
kuuga paranes poolmaratoni aeg 2:10
pealt 1:53ni,“ kirjeldab Urmas edasist elu
muutnud töövõitu. Koostöö klappis nii
jooksurajal kui ka väljaspool ning viie aasta pärast elati ühise katuse all Järvekülas.
Turundusega tegelevat ettevõtet juhtiv
Anu-Mall on nüüdseks läbinud kümmekond maratoni. Jooksmisega, ükskõik mis
tasemel, soovitavad tegeleda nii Anu-Mall
kui ka Urmas. Mõnusat sörki lastes puhas-

Urmas Põldre finišeerumas kuuendana
omanimelisel juubelijooksul.
Foto: Rae Sõnumid

tuvad mõtted ja tekib nii mõnigi hea idee.
Vallajuhtidel soovitab Urmas rajada Peetri
ja Järveküla piirkonda pehme pinnasega
1,5–2 km pikkune terviserada.
Andres Kalvik

Uustulnuk Rae
spordikeskus
üllatas

Vaida põhikool noppis
pallimänguvõistlustelt häid
tulemusi
Vaida põhikooli 4.–5. klassi tütarlapsed Aljona Koch, Madleen Pähna, Elina Lapin,
Marta Väinsar, Iti-Triin Matt, Iris Väinsaar, Elisabet Eha ja Arina Ostapšuk saavutasid Kuressaares toimunud Eesti Koolispordi Liidu (EKSL) korraldatud vabariiklikul
võistlusel rahvastepallis III koha.
Vaida põhikooli 1.–3. klassi poisid Marten Pähna, Oliver Koch, Kristofer Sõna,
Rasmus Golubkov, Kaspar Raudkivi, Tristjan Kolla, Oskar Järv, Roger Lepp ja
Kris-Matthias Randoja saavutasid Harjumaa koolidevahelistel rahvastepallivõistlusel I koha.
Harjumaa koolidevahelisel 1.–3. klasside rahvastepallivõistlusel saavutasid tubli
tulemuse ka tütarlapsed Ksenija Lorvi, Emma Raudkepp, Anette-Lily Juninen, Katarina Mitt, Keiti Lepp, Viktoria Kala, Darina Maslova ja Fia Delisa Lehe, kes tõid
koju II koha.
EKSLi Harjumaa meistrivõistlustel korvpallis saavutasid edu 4. klassi tütarlapsed Madleen Pähna, Aljona Koch, Elina Lapin ning Marta Väinsar, kes said II koha.
6.–7. klassi neiud Alina Zahhartšuk, Hanan Loore Piiriste, Adeelika Rahnel ja
Anna Lorvi näpsasid oma energilise mänguga samalt võistluselt III koha.
Õpilased saavutasid hea tulemuse õpetaja Marje Möldre-Vähi käe all.
RS

Rae valla mängude teine ja kolmas ala
peeti Rae Keeglis, kus võeti mõõtu keeglis ja noolemängus. Dartsis saavutas ülekaaluka võidu debüüthooaega tegev Rae
spordikeskus, järgnesid VBH Estonia ja
Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim.
Individuaalselt oli parim Rae valla mängude peakorraldaja Indrek Raig.
„Esikoht tuli suure üllatusena ja mul
pole aimugi, kuidas see juhtuda sai.“
Lisaks Raigile tegid Rae spordikeskuse eest kaasa Nele Marrandi, Maarika
Mändla, Kalev Vilgats, Toomas Marrandi ja Taivo Laherand.
Keegli võitis oodatult Lagedi SK, edestades Aruheina sõprade seltsi ja Peetri Sporti. Võidukasse võistkonda kuulusid Kalju
Lohk, Raivo Päivalill, Andrus Pohlak, Toomas Tamlak, Bärbel Salumäe ja Kaire Maal.
„Mehed on meil igapäevased mängijad, naised õpivad võistluse ajaks nipid selgeks,“ ütles Lagedi esindaja Salumäe. „Kokkuvõttes
on eesmärk hoida kohta esikolmikus.“

Andres Kalvik
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Peetri Lasteaed/Põhikool
võitis kabe ja tõusis üldliidriks
Rae valla mängude neljandal alal pälvis
esikoha Peetri Lasteaed/Põhikool, kes võitis võistkondlikult kõik Šveitsi süsteemis
peetud seitse vooru. See, et Peetri Lasteaed/Põhikool on kabes parim olnud kolm
aastat järjest, pole asjaga kursis olevatele
inimestele üllatus.
„Need, kes meie koolis käinud, teavad,
et meil on koridorides kabe- ja malelauad
ning lisaks huviringidele harrastatakse
neid mänge ka vahetundides,“ lausus Peetri
Lasteaed/Põhikooli, kellele järgnesid ABB
Sport ja Tallinna Vangla, esindaja Aivo
Hommik.
1982. aastal kabes Eesti meistriks kroonitud Hommiku sõnul võiksid nad kabes
välja panna ka kaks võistkonda – mängust
huvitujaid jagub piisavalt. „Väikeklassiõpetaja Katrin Rajasalu on vabariigi tasemel
mängija, tänavu sügisel meie juurest Järveküla Kooli algklasside õpetajaks läinud
Jaanika Abeli oleme ise paari aastaga välja koolitanud. Tema valmistas suurima
üllatuse, sest teenis kuus punkti seitsmest
võimalikust,“ tutvustab Hommik. „67aas-

tane töömees Elmo
Jürgenson on vana
kooli mees, kellel kabe
veres. Koolisisese kehalise kasvatuse õpetajate minimatši võitis
Mihkel Allikmäe ja
temal avanes võimalus
end Rae valla mängudel proovile panna.
Roomet Libe on meie
kooli kasvandik. Mina
ise tunnen kõige suuPeetri Lasteaed/Põhikooli meeskond.
Foto: Kristi Aru
remat rahulolu tänavu
vene kabes Harjumaa
meistriks kroonitud
hikool üldliidriks ja edestab 4,8 punktiga
Arvo Koppeli alistamise üle.“
Kuigi Peetri lasteaias-põhikoolis töötab Lagedi SKd.
Järgmine ala sõudeergomeetrite võistigapäevaselt ligi 170 inimest, tuleb võistkonna komplekteerimisel omajagu vaeva lus toimub Jüri spordihoones 11. jaanuaril.
näha. „Teeme enne igat ala trenni, et taset „Sõudeergomeetritel saavutab kindlasti
tõsta. Üritame esmajoones kaasata neid esikoha Tallinna Vangla. Võib-olla jääme
inimesi, keda saab kasutada mitmel alal,“ napilt esikohale püsima,“ ennustas Hommik.
selgitas Hommik.
Andres Kalvik
Kokkuvõttes tõusis Peetri Lasteaed/Põ-

Jüri poisid võitsid põhikoolide arvestuses
Harjumaa ja üle-eestilised koolide võistlused
Novembri alguses toimus Vinni-Pajustis
Lääne-Virumaal Eesti Koolispordi Liidu
6.–9. klassi poiste korvpalli meistriliiga
võistlus. Teiste seas osales ka Jüri gümnaasium.
Turniiri algus ei tõotanud meie jaoks
midagi head. Nelja võistkonnaga alagrupis pidime esimeses mängus tunnistama
Rakvere põhikooli nappi paremust. See
tähendas, et alagrupist edasi pääsuks tuli
järgmises kahes mängus võita Kohtla-Järve Järve gümnaasiumit ja turniiri favoriidiks peetud Rakvere gümnaasiumit. Pärast
avamängu ehmatavat kaotust suutsid meie
poisid end korralikult kokku võtta ning
võitsid samal õhtul Kohtla-Järve Järve
gümnaasiumit kindlalt. Teise päeva hommikul seisis ees raske katsumus, mäng
alagrupist edasipääsu nimel. Poisid tegid
hommikul turniiri parima mängu ning
võitsid 9 punktiga turniiri eeldatavat parimat, pääsedes edasi poolfinaali.
Poolfinaalis astus vastu teise alagrupi
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parim võistkond Märjamaa gümnaasium
(Raplamaa). Positiivse emotsiooniga mängule minnes saavutasid poisid kiire edu.
Mängu jooksul edunumbrid küll kahanesid, aga päris järele Märjamaa ei jõudnudki. See tähendas seda, et Jüri gümnaasium
oli esmakordselt jõudnud finaali. Teises
poolfinaalis oli Rakvere gümnaasium selgelt parem Parksepa keskkoolist (Võrumaa). Finaalis toimus siis kordusmäng Jüri
gümnaasium vs. Rakvere gümnaasium.
Tänu headele esitustele oli Jüri poistel sees
suur enesekindlus ning võtsime initsiatiivi
kohe mängu alguses enda kätte. Kindlana tundunud vahe sulas mängu lõpu eel
kokku rumalate eksimuste tõttu. Viimastel
minutitel oli õnn meie poolel ja poisid säilitasid külma närvi.
15. novembril toimus Harjumaa Spordiliidu 8.–9. klassi poiste korvpalli finaalturniir Jüris. Osalejateks vanad rivaalid
Viimsi kool, Saku gümnaasium, Keila
kool, Kiili gümnaasium, Kose gümnaa-

sium ja Jüri gümnaasium. 6 võistkonda
olid jagatud kahte alagruppi. Jüri gümnaasium kohtus alagrupis Keila kooli ja
Saku gümnaasiumiga. Mõlemad mängud
võideti ning sammuti kindlalt poolfinaali.
Teisena pääses meie alagrupist edasi Keila
kool. Poolfinaalis kohtusime teises alagrupis teise koha saavutanud Kiili gümnaasiumiga ning võitsime ka selle mängu. Meie
finaalivastaseks tõusis Viimsi kool. Pärast
tasavägist võitlust väljus võitjana Jüri gümnaasium, Viimsi kool oli teine, Keila kool
kolmas ja Kiili gümnaasium neljas. Kokku osales Harjumaa võistlusel 15 koolide
võistkonda.
Jüri Gümnaasiumi esindasid meistriliiga turniiril Ragnar Veismann, Georg
Allemann, Morten Karja, Marcel Malsroos-Väli, Gert Herodes, Martin Mihkel
Meidla, Marten Mihkel Meidla, Markus
Mõttus ja treener Henri Ausmaa.
Henri Ausmaa

vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest
• Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on
algatatud Rae Vallavolikogu 2016. a 15.
novembri otsusega nr 171.
• Üldplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla
üldplaneeringut ligikaudu 26300 ha suurusel alal Rae valla põhjaosas. Planeeringuga hõlmatud ala põhja- ja läänepiiriks
on Rae valla ja Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse
raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal.
• Kuivõrd Rae valla üldplaneeringus ei
ole määratud tiheasustusaladel asuvate
elamumaa juhtfunktsiooniga maa-alasid
teenindava sotsiaalse taristu ning rohe- ja
virgestusalade mahtusid ja asukohti ning
hoonestatavate alade jaoks täpseid hoonestustüüpe ja -tihedusi ning piirkondi
ühendavate sõidu- ja kergliiklusteede
võrgustik on lahendatud puudulikult, ja
arvestades asjaolu, et Tallinna lähedusest
tulenevalt on Rae valla põhjaosa kõige
kiiremini arenev piirkond, kus elamualasid teenindava taristu planeerimise surve
on väga suur, siis vajab see piirkond täpsemat ruumilist planeerimist.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust 19.12.2016–
08.01.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu osas esitada hiljemalt
08.01.2017:
Karla küla Sauetangi ja Pruuli tee 20
katastriüksuste ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.01.2013 korraldusega nr 65
ning vastu võetud 15.11.2016 korraldusega nr 1653. Planeeritav ala asub Karla
küla idapoolses osas Pirita jõe äärses piirkonnas. Juurdepääs planeeringualale toimub Pruuli teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada Sauetangi maatulundusmaa
sihtotstarbelisest katastriüksusest välja
kaks elamumaa sihtotstarbelist krunti ja
muuta Pruuli tee 20 katastriüksuse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks,
määrata elamukruntidele ehitusõigus ja

•

•

•

•

hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus maaala juhtfunktsiooniks on põllu- ja metsamajanduslik kasutus ja ehitada saab
hajaasustuse põhimõttel. Lisandub kolm
üksikelamut olemasoleva elamu kõrvale
ja valdavas osas säilib maatulundusmaa
sihtotstarve.
Jüri aleviku Aruküla tee 25, 25a ja 25b
kinnistute ning lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.11.2015 korraldusega nr
1723 ning vastu võetud 15.11.2016 korraldusega nr 1652. Planeeritav ala asub
Jüri alevikus Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele alale toimub Rebase
tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,6 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on liita kinnistud ning muuta nende
senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa ja ärimaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
parkimine, tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud perspektiivne ärimaa juhtotstarve.

•

•

•

•

•

Peetri aleviku Peetri tee 19 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 08.09.2015 korraldusega nr
1301 ning vastu võetud 15.11.2016 korraldusega nr 1650. Planeeritav ala asub
Peetri aleviku vanas asumis, Peetri tee
ja Mõigu tee nurgal. Juurdepääs alale on
planeeritud avalikult kasutatavalt Peetri
ja Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,5 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbega kinnistu väiksemateks elamumaa
ja osaliselt ärimaa kruntideks, moodustada Mõigu tee laiendamise tarbeks vajalik
transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Veneküla Vana-Künka kinnistu ja lähiala detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1092 ning vastu võetud 15.11.2016 korraldusega nr 1651. Planeeritav ala asub
Venekülas, Veneküla tee ääres. Kinnistu
on ümbritsetud olemasolevate väikeelamutega. Juurdepääs alale on planeeritud
Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,9 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
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•

•

•

•

on jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks, moodustada Veneküla tee
laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee
äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel
elamumaa juhtotstarve.
Jüri aleviku Uus-Ringi tee kinnistute
detailplaneering
Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.07.2016 korraldusega nr
1094 ning vastu võetud 22.11.2016 korraldusega nr 1679. Planeeritav ala asub
Jüri alevikus, Tallinn ringtee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult
kasutatavalt Aleviku, Talli ja Uus-Ringi
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
11,2 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Jüri aleviku Terikualuse
kinnistu detailplaneeringu, Jüri aleviku
Uus-Ringi tee 2 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu ja Jüri aleviku Tallinn ringtee Jüri ristmiku detailplaneeringutega
moodustatud kinnistu piire, sihtotstarvet
ning ehitusõigust. Moodustada äri või
äri- ja tootmismaa ning transpordimaa
krundid, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja

Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud ärimaa juhtotstarve
kaubandus-teenindusettevõtete ja kontorite maa tarbeks.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Peetri alevik Raesepa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr 1565. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus Helgi tee ääres, väljakujunenud Läike tehnopargis. Juurdepääs alale
toimub eraomandis olevalt Helgi teelt.
Juurdepääsuks vajalik servituut tuleb
seada juhul, kui Läike tee T3 ja Helgi tee
T1 katastriüksused ei ole Rae vallale üle
antud enne tehnovõrkude ehituslubade
taotluste esitamise hetke. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,62 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta maatulundusmaa kinnistu
sihtotstarve 70% äri- ja 30% tootmismaaks, määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud ärimaa juhtotstarve.
Kurna küla Lepataga kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 01.11.2016 korraldusega nr
1566. Planeeritav ala asub Kurna külas,
Õlleköögi ja Mõisaküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud
Õlleköögi ja Mõisaküla teelt. Planeerin-

guala suurus on ligikaudu 3.2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on tootmismaa sihtotstarbega kinnistu
jagamine viieks äri- ja tootmismaa krundiks ja kaheks transpordimaa krundiks,
määrata hoonestustingimused, ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu eesmärk on kooskõlas
kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud äri- ja toomismaa
juhtotstarve.
Järveküla Hiiemäe kinnistute piirkonna detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 22.11.2016 korraldusega
nr 1678. Planeeritav ala asub Järveküla
lääneservas Järveküla-Jüri tee ääres. Juurdepääs alale toimub avalikult kasutatavalt
Väljaotsa teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 12,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli planeerida ühepereelamutega
kvartal, lahendada juurdepääsutee ja
tehnovõrkudega varustatus, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on maakasutuse juhtotstarvete osas kooskõlas Rae
valla üldplaneeringuga, kus alale on ette
nähtud perspektiivne elamumaa ja osaliselt rohevõrgustiku juhtotstarbed.
• Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.

Teade Leaderi programmi avanevast
taotlusvoorust Rae, Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab uue perioodi teise taotlusvooru kõigi meetmete raames. Taotluste esitamine toimub kohaliku tegevusgrupi kaudu elektrooniliselt PRIA e-teenuse
keskkonnas. Toetuse saamiseks peab taotleja
asu- või tegevuskoht olema Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas ehk Jõelähtme,
Viimsi või Rae vallas. Projektid peavad vastama „Põhja-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2015–2020“ ja maaeluministri 2015. a 23. oktoobri määrusele nr 11.
Taotlusvoor on avatud 23.–30. jaanuarini
2017. a (voor sulgub 30. jaanuaril kell 16.00).
Taotluste hindamine toimub 21.02–10.03.2017.
Leaderi programmi 2015–2020 perioodi
strateegia ja meetmete tingimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koostöökogu kodulehel
www.leaderph.eu.
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Meetmete tingimuste tutvustamiseks toimuvad infopäevad kõigis kolmes vallas:
• 13.12.2016 kell 14.30–17.30 Rae Kultuurikeskuse saalis aadressil Aruküla tee 9,
Jüri alevik;
• 14.12.2016 kell 10.00–13.00 Lavendel SPA Olivia saalis aadressil Sõpruse tee 9,
Haabneeme alevik;
• 15.12.2016 kell 14.00–17.00 Kostivere mõisa peahoone saalis aadressil Mõisa tee
2 Kostivere alevik;
• 10.01.2017 kell 10.00–12.00 e-PRIA teenuse keskkonna tutvustamine Kostivere
mõisa peahoone saalis aadressil Mõisa tee 2 Kostivere alevik.
• 20. jaanuarini on võimalik taotlejatel tulla konsultatsioonile Põhja-Harju KTK kontorisse, mis asub Kostivere mõisa peahoone esimesel korrusel. Vajalik on kindlasti
eelregistreerimine (projektijuhi telefonil 5384 1636, carmen@leaderph.eu).
MTÜ Põhja-Harju
Koostöökogu
Margit Pärtel
tegevjuht
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

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

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

www.puhaskolle.ee

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee
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Pagariäri ja kohvik
Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-R 8.00-17.00,
nädalavahetustel
tellimisel.
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
CATERINGITEENUS!
JUBA SAAB BRONEERIDA AEGA OMA
JÕULUPEO JAOKS!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid!
Peo- ja peielauad!
Lisainfo tel 5163968 või email info@maheleib.ee

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

DETSEMBRI
PAKKUMISED!

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

PAYOT SÄRAANDEV NÄOHOOLDUS 

30

SOLAARIUMI SOODUSKAART 40 MIN

25

KALLID KLIENDID, RAHULIKKU JÕULUKUUD!
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korsten@raetps.eu
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DACIA DUSTER Premium Edition
Rahu, ka Sina võid
sellega sõita.

Hind alates

11900 €
5
AASTANE
GARANTII
VÕI 100 000 KM

www.citymotors.ee/dacia
Varustusse kuulub: metallikvärv, konditsioneer, roolilt juhitav raadio ja bluetooth ühendus (ka USB/AUX-pesa), katusereelingud, ees elektriaknad, reguleeritava kõrgusega
rool, tagavararatas, 16’’ veljed, tekstiilpolster, udutuled jne. Kombineeritud kütusekulu 6,4 l/ 100km, 145 CO2 g/km. TALLINNA LAAGRI ESINDUS / Pärnu mnt 541 /
tel 626 4070; TARTU ESINDUS / Jõe 9A / tel 736 7893 EDASIMÜÜJAD / KURESSAARE / Warma Auto / tel 453 0122; NARVA / Albion Motors / tel 356 9333

Tel. +372 51 00 212
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E - R 9.00 - 21.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

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

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

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

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
Rae Sõnumid • detsember 2016
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Sinu KINDEL,
PAINDLIK,
KIIRE IT partner
Arid OÜ tegeleb arvutite remondi, puhastuse, võrkude
ehituse, tarkvara uuendamise ja koolitusega nii
ettevõtetele kui ka koduarvuti kasutajatele.
Meie eelised:
tasuta kohaletulek Rae valla piires
soodne tunnihind
kiire ja kvaliteetne teenus

www.arid.ee

info@arid.ee

+372 5190 1016

detsember 2016 • Rae Sõnumid
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Sinu usaldusväärne
kinnisvarapartner
Elmar Liitmaa

Tallinna ja Harjumaa
eluruumide osakonna juht
projektijuht, maakler

501 8948

elmar.liitmaa@pindi.ee

Rae Sõnumid • detsember 2016
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Reisid piiri
taha
aastal 2017
algusega
Jüri alevikust
• Käsitööfestival Leedus
• Nartsissifestival
Austria mägedes
• Sloveenia ja tükike
Horvaatiat
• Nostalgiline Valgevene
Vaata täpsemat
reisikava
www.alustamealgusest.ee
või helista telefonil
5029006

Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

Puidufirma Jüris
võtab tööle
nelikanthöövli operaatori ja
pingitöölise
Kontakt: forsten@forsten.ee
Rohkem infot tel: 5054697

AS ELVESO
otsib oma töökasse kollektiivi uut

keskkonnatehnika
lukkseppa
Tema tööülesanneteks on AS ELVESO
vee ja kanalisatsioonitorustike, seadmete ning rajatiste hooldus- ja remonditööd. Avariide ja vajalike ümberlülituste
teostamiseks tuleb olla valmis tööks
väljaspool kehtestatud tööaega puhkepäevadel ning riiklikel pühadel.
Kandideerima ootame inimesi, kes omavad vastavas valdkonnas töökogemust,
on täpsed ja kohusetundlikud. Kasuks
tuleb C-kategooria juhilubade olemasolu.
Omalt poolt pakume stabiilset ja huvitavat tööd, täienduskoolitusi vastavalt
vajadusele, konkurentsivõimelist töötasu ja muid ettevõttes olevaid soodustusi.
CV saata hiljemalt reedeks,
16.detsembriks 2016
e-posti aadressile andres@elveso.ee
Täiendavat infot saab
Andres Aruväli käest telefonil
603 1484.

detsember 2016 • Rae Sõnumid
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VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ

SUUR JÕULUFESTIVAL JA –LAAT

tegevusloa nr:L04038

Vana-Vaida tee 7, Vaida
Avatud E-R 09:00 – 17:00
Info: büroo: +372 600 5074,
Mob: +372 53489134
E-mail: vaida@vaidahambaravi.ee
www.vaidahambaravi.ee

Kohtume 16.-18. detsembril
Tallinna Lauluväljakul, tule kogu perega!

· Jõulumaa

TEENUSED MIDA PAKUME:
• Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
• Laste hammaste ravi
• Ravi ja profülaktika
• Juureravi
• Kirurgia
• Hambahaiguste ennetus
• Hammaste plasmavalgendamine ning soodapesu
• Hambakaunistuse paigaldamine
• Suuhügieeni konsultatsioon
Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee

· Lotte kohvik
· Jõulurong
· Töötuba & laste ala
· Jõuluvana & päkapikk
· Põnevad jõulukingid
200lt kauplejalt
Külla tulevad
Padjaklubi,
Daniel Levi,

Vaata kindlasti
ka kodulehele
www.joululaat.ee

Sandra Nurmsalu
ja laulukoorid
MTÜ Tallinna jõululaat

Head suusa- ja
lumelauaspordi sõbrad!
Lumespordi hooaeg on kohe algamas! Kui te ei ole
veel jõudnud oma suuski või lumelaudu hooldada, siis
meie, Joseph Saliste ja Henri Roos, oleme valmis teid
aitama. Pakume nii suuskade kui ka lumelaua
määrimisteenust ning täishooldust Rae vallas.
Võtke ühendust meiega,
kas facebooki lehel Hoolduskuningas või
helistage telefonil 53461380 või 59060585,
email: hoolduskuningas@gmail.com,
www.hoolduskuningas.ee
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kuulutused
Reakuulutused
Töökale ja ausale koristajale pakkuda
tööd. Tööaeg: kaks korda nädalas õhtuti.
Tel 503 5728
Pakume palju erinevaid aknakatteid hea
kvaliteedi ja soodsate hindadega. Helista ja
küsi pakkumist 5663 3807, ken@aknakate.
ee. Osta otse tootjalt AKNAKATE OÜ.
Eriline jõulukink! Oma pildiga padi, kott,
kaelarätik või põll. Telli www.lipuvabrik.
ee/jouludv
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628, Tim
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase, pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jm. Tel: 5859 9737
Soovin osta kiiresti sõidukorras sõiduautot või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkotis: lepp
30 cm, kask 30 cm, hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport Rae valda tasuta.
Tellimine: 5198 9070, info@unitedexpo.
ee, www.unitedexpo.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude-okste langetamine. Lumekoristus.
E-post: igor@infinitas.ee. Tel: 5348 7318
Tasuta tulehakatus 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja saepuru kotis, tel: 50
18 594, kaminapuu.ee
Pakume õhtust tööd Jüri piirkonnas,
kontori- ja olmeruumide hoolduskoristus. Kasuks tuleb juhilubade olemasolu.
Info:56897611
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus
ja remonditööd. Tel: 56491815 Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 5221 151. Info www.nagusul.ee.
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Säästa kuni 60%küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurot. Tel: 666 1355. www.
kodukliima.ee.
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente
ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 6020906 ja
5011628. Tim

Ostan teie sõidukõlbliku auto! Võib olla
ka remonti vajav või seisev auto! Sõidukil
ei pea olema ülevaatust ega kindlustust!
Ostan ka vanarauaks muutunud sõidukeid! Pakun Eesti piires autoabi- ja puksiirteenust! Tel. 54575055, ago.aderberg@
online.ee
Soovin osta kiiresti sõidukorras sõiduautot
või mahtuniversaali.tel:58190200

POLITSEI ÜLEVAADE OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST NOVEMBRIS
• Ööl vastu 3. novembrit varastati Peetri alevikus Raudkivi teel kahelt parkivalt
Volkswageni sõiduautolt autoraadio.
• 7. novembril toimus Tallinna ringtee 7. kilomeetril üliraske liiklusõnnetus kahe
veoauto vahel. Liiklusõnnetuse tagajärjel toimetati haiglasse mõlema veoauto juhid, kus üks juhtidest saadud vigastustesse suri.
• Ööl vastu 15. novembrit varastati Peetri alevikus sõiduauto BMW X5.
• Ajavahemikul 18. -21. november varastati Lehmja külas asuvalt ehitusobjektilt
erinevaid esemeid.
• 20. novembril leidis Jüri alevikus aset peretüli, mille käigus sai kehalisi vigastusi
naisterahvas.
Rae vallas registreeriti 1. – 30. novembrini:
• Kuritegusid – 13 (neist mitte ühtegi ei pannud toime alaealised)
• …neist vägivallakuriteod – 2
• …neist röövimised – 0
• …neist varavastased kuriteod – 8
• …neist vargused eluruumist – 0
• …neist vargused sõidukist – 2
• …neist sõiduki vargused või omavoliline kasutamine – 1
• …neist süstemaatilised vargused – 1
• …neist kelmused – 1
• …neist narkokuriteod – 0
• …neist liikluskuriteod – 2
• Väärtegusid – 55 (neist 3 panid toime alaealised)
• …neist avaliku korra rikkumised – 0
• …neist narkoväärteod – 0
• …neist liiklusväärteod – 49
• …neist väheväärtuslikud varavastased – 3
• Liiklusõnnetused – 2
• …neis hukkunuid – 1
• …neis vigastatuid – 3

kuulutused 35
Novembris
registreeritud
sünnid

NOVEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD

RAGNAR RAMON RA ALLIKSOO

MEERI VOOREMÄE 92

VALENTINA MALTS 80

AVOR JEGOROV

HILDA GRUNTŠTEINS 91

EEVI TAMM 80

JOOSEP KÕIVOMÄGI

ELMAR NIINEPUU 91

TIIU REINULA 75

DOMINIC ADUSON

JELIZAVETA IVANOVA 90

EHA KOMPUS 75

NIKOLAI LEPMETS 86

HEINO KRUBERG 75

EHA LOIK 85

MILVI REMMEL 75

JOHAN MATHIAS PIIR
RUBEN LINHOLM
RIKO AAS
ALEKSEJS IVANOVS

ÕILME NUUT 85

TIMO VÄHI

VAIKE EVERST 85

MIKAEL VORONOVSKI

ELVI NIGULA 85

ERIK LINDAU

IRENE KUKTAL 85

LUUKAS KUUSK

LEHTE HÕBEVÄLI 84

MATTIAS SAAREOKS
JOHANNES VÕRKLAEV
HARRIET PUUSTE
ANN AKENPÄRG

ERIKA TRUU 70
AILI PETTAI 70
NIINA DUDOROVA 70
MAIE VAHL 70
KALLE KLEMENTI 65

NELLY LAGLE 83
VAIKE - MARIE SIBRITS 83
EVI JULLINEN 83

LAEVU LAHT 65
LAURI LAAS 65
ASTRA OLEI 65

KIRSI KONGI

VALENTINA FURMANJUK 83

JOANNA RAJA

MAIMU KRUUK 81

ELISABETH LINNTAM

WILHELM - HEINRICH BÜNGER 81

GERSTI SALUSTE 65

AGNES LAANE

SILVI ABERUT 81

IMBI KÜBARSEPP 65

MARET KIRVES 80

REIN SILLAMAA 65

AINO SELART 80

AUGUST KUUSE 65

LEMBIT PAJUSALU 80

JAAN TIIDUS 65

MIA REZAEI
CATALEYA MELODY STEINBERG
ELLI ÕUN
MARIA TREIMAN

IRENA SOOVÄLI 65

TRIIN-ITI OKAS

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
NOVEMBRIKUUS
2. nov Tartu maanteelt koristati allaaetud metssiga
4. nov Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel, Kurnas
7. nov Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel, Lagedil
10. nov Tulekahi Lagedil, elumaja kütteruumis
14. nov Koristati murdunud puu Assakul Veski tee 34
25. nov Abistati kiirabi Vaidas, Rukkilille 15
Likvideeriti diivani põleng Jüris, Ehituse 6
27. nov Abistati kiirabi Peetris, Vana-Tartu mnt. 69

Südamlik kaastunne
Marii Kivinurmele

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

kalli

ISA

kaotuse puhul
Kolleegid
Kaarlaid OÜst

Oktoobris lahkunud
ERIH KÜTT
HUDO TEDER
VILLU LAURI
JÜRI PAVEL
ALEKSANDR KOURU
ERKI HENDRIKSON
ESTER TREIALT

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7360 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.

detsember 2016 • Rae Sõnumid

