APRILLINUMBRIS:
• Riigigümnaasiumi asukohana
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Rae valla ametlik väljaanne
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Tänavu veebruaris juhtus Peetris inetu lugu inimese ja koera vahel, mis käivitas arutelu,
kuidas on õige lemmikuid tiheasustusalal pidada. Täpse vastuse annab Rae valla
koerte ja kasside pidamise eeskiri, kuid häid nõuandeid leiab ka lk 8–10.
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Anna jäätmed ära tasuta
Rae vald informeerib ohtlike jäätmete,
vanade kodumasinate, haljastusjäätmete
äraandmise võimalustest oma kodu juures
ja tasuta.

Rae vallavalitsus korraldab mai esimesel nädalal kodumajapidamises tekkinud
elektroonikajäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade
külmkappide, televiisorite, pesumasinate,
pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse
käitluskeskustesse.

Kogutakse kõiki elektriga töötavaid
seadmeid, millel saba taga või patarei sees,
sh päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav
seade peab olema terve (terveks loetakse
seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks
trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop
jms). Elektroonikajäätmed ei pea olema
töökorras. Seadmed ei tohi olla osadeks
lammutatud jms.
Lisaks kogumisringile saab elektroonikat ära anda ka igapäevaselt. Selleks on
paigutanud MTÜ EES-Ringlus statsionaarse kogumispunkti Vaida alevikku ja
Järveküla jäätmepunkti ning MTÜ Eesti
Elektroonikaromu Jüri alevikku. Konteinerid asuvad nii Jüris, Järvekülas kui ka
Vaidas ohtlike jäätmete konteineri kõrval.
Info avamise kohta ja kontaktnumbrid on
ära toodud käesolevas artiklis ohtlike jäätmete kogumisringi all.

Kuidas kogumiskampaania
toimub?

Haljastusjäätmete
kogumine

Ohtlike jäätmete kogumisring

24. aprill toimub igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisring. Kogumisringi käigus peatub
ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates
peatumispaikades:
• 09.00–09.30 PEETRI ALEVIKUS
Mõigu ja Heki tee ristmikul;
• 10.00–10.30 PEETRI ALEVIKUS
Mõigus, Kaabli tn garaažide ees;
• 11.00–11.30 ASSAKUL Järve tee 4
ees;
• 12.00–12.30 LAGEDIL Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;
• 13.00–13.30 PAJUPEAL ASi Pakar
töökoja sissekäigu ees;
• 14.00–14.30 PATIKAL Patika kaupluse ees;
• 15.00–15.30 URVASTES Urvaste bussipeatuse kõrval.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises: vanad ravimid, kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud
akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid,
mürgid ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid,
väikeakud ja akudega seadmed.
Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu tasuta.
Lisaks paiknevad Rae valla territooriumil püsivad ohtlike jäätmete konteinerid:
Järvekülas jäätmepunktis Turu tee 25.
Jäätmepunkt on avatud iga päev kella 8st
20ni. Värav avaneb helistamisel (number
on väraval);
Jüri alevikus Suve tn 7a. Konteineri
avamine toimub ette helistades numbril
5656 2750 (Meelis);
Vaida alevikus Hoidla teel Hoidla tee
25 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb ette helistada numbril 5645
6749 (Tiina) ja kokku leppida aeg, millal
konteiner avatakse.

Vanade kodumasinate
kogumiskampaania

1) Helistage või kirjutage aprillikuu
jooksul Rae vallavalitsusse (tel 605 6745
või 605 6750, kadri.raus@rae.ee või
info@rae.ee) ja andke teada:
• ees- ja perenimi;
• täpne aadress, kus elektroonikajäätmed asuvad;
• kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteerivast saabumisajast);
• seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1
tk, TV 1 tk jne).
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi
registreerunud inimestega, teavitatakse
orienteerivast kogumisauto Teie juurde
saabumise ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele Teie juurde ning viib
need spetsiaalsesse käitluskohta. Kodumasinad peab paigutama tänava äärde
või aia taha. Korterelamutes peab kodumasinad tooma trepikodade ette, sest
töölised kodumasinaid trepist alla ei
transpordi.

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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Tasuta haljastusjäätmete äraveoks Rae
valla tiheasustusaladelt saab registreeruda
22. aprillini.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse
kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune
ja maksimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast teada
helistades numbril 605 6745, 605 6750 või
kirjutada kadri.raus@rae.ee või info@rae.
ee. Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning suurus.
Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul
alates 25. aprillist. Neid kilekotte, kus on
näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede,
ära ei viida.
Sõltuvalt ilmaoludest võib esineda
muudatusi kuupäevades. Muudatustest
teavitame jooksvalt Rae valla kodulehel.

Vanad rehvid

Vanarehve võetakse elanikelt TASUTA
vastu esmaspäevast reedeni kell 9–18
aadressil Tartu mnt 119, Tallinn (OÜ
Vianor) ja reedeti kell 10–16 Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Rehvipunkt OÜ). Täiendavat infot teiste kogumiskohtade kohta
saab MTÜ Eesti Rehviliit kodulehelt
www.rehviliit.ee ja MTÜ Rehviringlus
kodulehelt www.rehviringlus.ee.
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Sügisest muutub bussiliini nr 121 marsruut
ja alustab bussiliin nr 132 Tallinn – Peetri – Järveküla – Assaku – Rae küla – Jüri
Uus bussiliin hakkab sõitma liininumbriga
132 ja marsruudil Balti jaam – Tartu mnt
– Vana-Tartu mnt – Järve tee – Assaku tee
– Raeküla tee – Assaku – Jüri – Aruküla tee.
Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul parandab uus bussiliin Peetri – Järveküla – Assaku
– Rae küla ja Jüri vahelist liikumisvõimalust
ning uus liin loob head võimalused ühenduseks Tallinnaga nii Peetris Vana-Tartu
maantee lähedal elavatele inimestele kui ka
Järveküla, Assaku ja Rae küla elanikele.
Võrklaev peab oluliseks, et uue liiniga
koos laheneb ära ka Rae küla inimeste suur
mure. „Elanikkonnalt kiiresti kasvav Rae
küla on bussi oodanud juba ammu ja sügisest saab lõpuks ometi pikaajalise töö vilju
nautida,“ kõneles Võrklaev, kes loodab, et
uus bussiliin võetakse kiiresti omaks ja
seda hakatakse aktiivselt kasutama.
Võrklaev möönis, et rahastuse saamine
bussiliini käivitamiseks nõuab tõestust, et
liini järele on vajadus ja kui elanikud bussi ei
kasuta, võidakse see sulgeda. Prooviperioodil
hakkab buss sõitma Tallinna–Jüri vahel tööpäevadel 8 korral, puhkepäevadel 3 korral.
„Kui bussiliin võetakse elanike poolt aktiivselt
kasutusele, on põhjust taotleda ka lisarahastust täiendavate väljumiste avamiseks.“
Uue bussiliini haldamist korraldava
Harjumaa Ühistranspordikeskuse sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni sõnul vaadatakse praegu veel üle uue liini peatuste
asukohad ning kõik osapooled töötavad,
et peatused saaksid tähistatud. Krooni lubab, et maikuu lõpuks peaks valmis saama
ka sõiduplaani projekt.

Peetri–Tallinna bussiliin
hakkab läbima Järveküla

Liin nr 121 suunal Tallinn – Järveküla.

Liin nr 121 suunal Järveküla – Tallinn.

Sügisest muutub bussiliini nr 121 marsruut ning buss hakkab sõitma ühesugust ringi ehk ringliinina ja jõuab välja
Järveküla Kooli juurde Reti teel.
Vallavanem Mart Võrklaev peab marsruudi muutuse juures väga oluliseks seda, et
liikuda saab kahe suure elamupiirkonna Peetri ja Järveküla vahel, sest buss nr 121 sõidab
tööpäevadel 20 ja puhkepäevadel 15 korda.
Harjumaa Ühistranspordikeskuse sõitjateveo spetsialisti Kadri Krooni teatel on liini
nr 121 algus planeeritud endiselt Balti jaama,
kust buss jätkab sõitu mööda Tartu maanteed
Mõigu tee suunas. Seejärel läbib buss Küti tee
– Pargi tee – Uusmaa tee – Vägeva tee – Pihlaka tee – Sinilille tee ja Reti tee. Tagasi sõidab
liin: Reti tee – Vana-Tartu mnt – Peetri tee –
Vägeva tee – Uusmaa tee – Pargi tee – Mõigu
tee – Tartu mnt – Balti jaam.
Bussiliin nr 121 uus marsruut ei läbi enam
Vana-Tartu maantee seda osa, mis jääb Peetri
Veskist Tallinna poole. Kuid asendusena hakkab mööda Vana-Tartu maanteed pidi sõitma
sügisest tööd alustav liin nr 132.
Vallavanem toob lisaks välja, et alates sügisest, mil valmib Järveküla Kool, saab tänu
muudetud 121 marsruudile hakata bussiga
regulaarselt liikuma näiteks Peetri kooli ja
Järveküla Kooli vahel. „Arvestades, et alustab ka uus bussiliin nr 132, siis inimesed saavad kenasti liigelda ühistransporti kasutades
Järveküla Kooli nii Peetri keskusest ja Ülemiste järve äärest, Assakult, Rae külast kui
ka Jürist.“
RS

Korralda oma kevadine
heakorratalgupäev ja vald
toetab abivahenditega

Uue bussiliini nr 132 sõidumarsruut.

Vald toetab Rae valla asulates toimuvaid kevadisi heakorratalguid kilekottide, töökinnaste ning jäätmete äravedamisega. Pole oluline, kas talgud
toimuvad üleriigilisel talgupäeval 7. mail või mõnel teisel kuupäeval.
Kui oled valmis oma kodukoha heaks kaasa lööma, korralda ise oma
sõpruskonnaga talgupäev ja vald aitab vajalike abivahenditega. Kui liitud
kogukonnas toimuva talgupäevaga, võta ühendust oma külavanemaga,
kes annab teada, kuna ja kuidas kodukülas heakorratalgud toimuvad.
Lisainfo abivahendite saamise kohta tel 605 6781, e-post:
kadri.raus@rae.ee.
RS
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Riik eelistab
riigigümnaasiumi
asukohana Jüri alevikku
Foto: Igor Sentšukov

Harjumaa kuuest riigigümnaasiumist
plaanitakse üks ehitada Rae valda ning
riigipoolne nägemus on rajada uus gümnaasiumihoone valla keskusesse Jürisse,
kuhu on hea ligipääs nii valla erinevatest
piirkondadest kui ka naabervaldadest.
540kohaline riigigümnaasium valmiks tänaste ootuste järgi 2019/2020. õppeaasta alguseks, mil tänaste prognooside
järgi on sama aasta kevadel Rae vallas
500 gümnaasiumiealist noort, kuid sellest
järgnevatel õppeaastatel on näha rahvastikuregistri andmetele toetudes õpilaste
arvu kasvu.
„Jüri alevik on riigigümnaasiumi asukohana haridus- ja teadusministeeriumi
poolt vaadates esimene eelistus, sest tellitud
Geomedia uuringu järgi on Jüri sobilik nii
geograafilistel kui ka logistilistel põhjustel,“
kõneles vallavanem Mart Võrklaev. Uuringu tulemustes on toodud välja, et kuna Jüri
jääb Tallinnast u 10 kilomeetri kaugusele
ning on see logistiliselt hästi ligipääsetavas kohas, asudes nii Tartu maantee kui ka
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Tallinna ringtee ääres, siis riigigümnaasium
saab teenindada ka naabervaldade õpilasi
Kiilist, Raasikult ja Koselt.
Teised Harjumaa eelistatud riigigümnaasiumid asuvad väljaspool Tallinna
Laagris (Saue vald), Tabasalus (Harku
vald) ja Viimsi keskuses.
Võrklaeva sõnul leidis riigipoolne ettepanek rajada riigigümnaasium Jürisse
volikogu poolt 15. märtsi istungil põhimõttelise heakskiidu. Samuti viisid kohtumised munitsipaalgümnaasiumi töötajate,
hoolekogu ja vilistlaskogu ning valla elanikega tõdemuseni, et Jüri on asukohana
vastuvõetav.

Riigigümnaasiumi tulemine
nõuab uusi bussiliine

Elanikele suunatud infokoosolekul, mis
toimus 23. märtsil, kerkis Võrklaeva sõnul seoses riigigümnaasiumi tulemisega üles küsimus, milline saaks olema
ühistranspordiühendus kahe rahvarohke
aleviku Peetri ja Jüri vahel, et Peetri piir-

konna lapsed saaksid iseseisvalt koolis
käia.
Ühistranspordiühendus on juba alates
selle aasta sügisest kahe rahvarohkema
aleviku Jüri ja Peetri vahel olemas. „Septembrist alustab tööd uus bussiliin nr
132, mis sõidab tööpäevadel mööda Vana-Tartu mnt-d ka läbi Järveküla ja Rae
küla kaheksa korda, kuid uus bussiliin ei
pruugi ära katta kogu liikumisvajadust
juhul, kui vallas töötab riigigümnaasium,“ kommenteeris vallavanem ühistransporditeemat.
„Valla kohus on tagada koolilastele liikumine kodu ja kooli vahel ning riigigümnaasiumi tulemisega tuleb ennetavalt üle
vaadata kogu kohalik ühistranspordivõrk.
Kui vaja, tuleb lisada uusi bussiliine, et
oleks ligipääs koolile igast valla piirkonnast,“ lisas Võrklaev.
Vallavanema hinnangul on Jürisse rajatav 540kohaline riigigümnaasium valla
jaoks kindlasti kohaline mõistlik tegu.
„Oluline on siinjuures välja tuua ka see, et
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Riigigümnaasium toob
valla haridussüsteemi
uusi võimalusi
Riigigümnaasiumi kontseptsioon paneb rõhku õpilaste ettevalmistamisele
edasisteks õpinguteks. Õpilastele pakutakse sarnaselt kõrgkooliga rohkem
paindlikkust isikliku õppeprogrammi
koostamisel. Lisaks riikliku õppekava
kohustuslikele kursustele saavad õpilased valida mitmeid valikkursuseid.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul
on riigigümnaasiumi üks olulisi plusse kindlasti akadeemilisem ja rahulik
õppekeskkond. Gümnaasiumihoone
on iseseisev ja seal õpivad ainult
gümnaasiumiastme noored.
Erinevalt alg- ja põhihariduse
omandamisest ei ole gümnaasiumihariduse saamise juures ka enam esmatähtis kooli vahetu lähedus, vaid
suuremate õpilaste jaoks muutub
oluliseks õpikeskkond. „Gümnaasiumiealine noor on juba iseseisvam ja
tema hindab rohkem valikuvõimalusi
ning head koostööd pedagoogidega.
Riigigümnaasiumi kontseptsioon võimaldab seda õpilastele pakkuda ning
üks suur riigigümnaasium, kus töötavad heal tasemel õpetajad, suudab tagada ootuspärase teenuse kvaliteedi,“
kõneles Vendel.
RS
kuna riik ei näe ette kahe töötava gümnaasiumi asumist ühes vallas ja ühtlasi
pole sellel ka mingisugust õppetööd
soosivat või majanduslikku põhjendust,
siis tänasest kohaliku omavalitsuse
poolt ülalpeetavast Jüri gümnaasiumist
saab põhikool,“ kõneles Võrklaev, kes
resümeeris, et kokkuvõttes on oluline
see, et riigigümnaasiumi tulemine tagab
kvaliteetse hariduse kättesaadavuse oma
koduvallas nii põhi- kui ka gümnaasiumihariduse puhul.
Gümnaasiumihoone arvel saab vald
juurde ka ligikaudu 250 põhikooli kohta
ja tulenevalt viimaste aastate kiirest laste
arvu kasvust on lisanduvad põhikoolikohad Võrklaeva sõnul igati vajalikud.
Aprillikuu volikogu istungil plaanib Rae vallavalitsus küsida volitust, et
alustada haridus- ja teadusministeeriumiga läbirääkimisi riigigümnaasiumi
rajamiseks.
RS

Eesti moodsaim
põhikool sai nurgakivi
Rae vallavanem Mart Võrklaev ja Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink,
abivallavanem Madis Sarik ning kooli
direktor Mare Räis asetasid koos Järveküla Kooli tulevaste õpilaste Helena ja
Johannes Pallo ning Tristan Sebastian
Haddadiga nurgakivi Järveküla Kooli
ehitusele.
Vallavanem Mart Võrklaeval on hea
tunne, et kerkimas on Eesti moodsaim
põhikool, mis ei ole oma sisult kaugeltki
ainult põhikool. „Meie kogukond saab
juurde moodsa hariduskeskuse koos
spordikompleksiga ja ehitatav hoone
saab olema kasulik ka ümberkaudsetele
inimestele. Elanikud saavad siia tulla jõusaali, palli mängima, ujuma või harrastama kergejõustikualasid,“ kõneles Mart
Võrklaev.
„Järveküla Koolis saab olema tähelepa-

nu uurival õppel. Meie õpilased on avatud
meelega suhtlejad, uudishimulikud mõtlejad, eneseteadlikud ning loovad, kes
julgevad riskida ja vastutada tulemuste
eest. Õppimine on elustiil kogu kollektiivi jaoks. Õpetaja on õpilase jaoks mentor,
suunaja ja õpipartner,“ sõnas Järveküla
Kooli direktor Mare Räis.
Järveküla Kooli projekti on teinud
SWECO Projekt AS, vastutav arhitekt
on Ahti Kooskora. Meeskonda kuulusid
arhitektid Maret Volens, Andres Volens,
Loona Kikkas, Erko Luhaaru ja Peep
Urb. Koolihoone sisearhitektid on Margit Teikari ja Tuuli Trei. Kooli ümbruse
on planeerinud maastikuarhitekt Piret
Kirs. Pikemalt Järveküla Kooli ehituseelse protsessi ja projekti kohta: http://www.
rae.ee/uus-pohikool-peetri-piirkonnas.
RS

TV 3 Seitsmesed Uudised filmimas vallavanem Mart Võrklaeva, kes on lisamas tsemendisegu, paremal abivallavanem Madis Sarik, taga seismas Järveküla Kooli õpilane
Tristan Sebastian Haddad ja direktor Mare Räis. 
Foto: Rae Sõnumid
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Selgusid Rae valla ettevõtlikud
Lagedi Koolis toimunud Rae valla haridustöötajate ettevõtlikkuse konverentsi
„Klikkiv põlvkond – võimalus või nuhtlus?“ raames tunnustati valla ettevõtlikke
inimesi ja tegusid.
Rae valla ettevõtliku noore tiitli pälvinud Lagedil elav 16-aastane Kristiina Toomik on talukauba vahendamisega tegeleva
õpilasfirma SIBIS algataja ja müügijuht.
Lisaks kuulub Toomik Eesti-sisese õpilasvahetusega tegelevasse VeniVidiVicisse,
kus tema hallata on Lääne-, Hiiu- ja Põlvamaa koolide õpilased. Füüsilise koormuse
annab ratsutamine ja rahvatants ning otseloomulikult kuulub ta Kadrioru Saksa
gümnaasiumi õpilasesindusse. Õppimine
pole rohkemahulise kõrvaltegevuse tõttu
kannatanud – tunnistuselt vaatavad vastu
neljad ja viied. „Pingutan kõvasti, et gümnaasium korralikult lõpetada ja seejärel
välismaale edasi õppima minna,“ sõnab
Toomik.

Erivärvilised kartulid
ja porgandid

Juunis saab SIBIS-e õpilasfirmana tegutsemise aeg läbi, kuid seltskond ettevõtlikke noori ilmselt jätkab sellega osaühingu
vormis. „Alustasime septembris koostööd
ühe taluga, nüüd on meiega liitunud kümmekond partnerit. Kaubavalik laieneb pidevalt ja tellimusi tuleb juurde. Meie kaudu tellides saab talumees oma kauba eest
rohkem raha ja võimalusi kui sama hinnaga poest ostes. Väga populaarsed on erivärvilised kartulid ja porgandid. Ka minu
vanemad olid sinist kartuliputru süües
üllatunud, kuid nüüd ei kujuta nad seda
enam teistmoodi ette,“ räägib Toomik.
Kui ettevõtlikud ja riskialtid on tänapäeva noored? „Minu tutvusringkonnas
tahavad paljud ettevõtjaks saada ja kindlasti nad seda ka teevad. Mõnedel napib
aga motivatsiooni ja töötahet, et midagi
korda saata,“ nendib Toomik.
Foto: Rae Sõnumid

Kristiina Toomik on vastu võtmas vallavanem Mart Võrklaevalt ettevõtliku noore tunnustust.
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Seisab heategevuse eest

Õpetaja ja eestvedajana tõsteti esile Jüri
gümnaasiumi 4.c klassi juhatajat Heidy
Siirakut. Siiraku klassi õpilased on juba
maast madalast kaasa löönud heategevuses. Esimeses klassis viidi loomade hoiupaika tekke ja mänguasju. Teises klassis
osteti Rae valla vähekindlustatud perede
lastele koolitarbeid ja raamatuid.
Kolmandas klassis tehti puudustkannatavatele lastele sihipäraseid jõulukingitusi ja
selle ilusa tavaga jätkati ka mullu, kui oma
panuse andsid ka paralleelklassid. Info vajamineva kohta – kingituse saanute nimesid ei
avalikustatud – laekus valla sotsiaaltöötajatelt ja üheskoos tehti üle 40 jõulupaki.
„Minu soov on, et lapsed tahaksid head
teha. Ootan eelkõige nende ideid ja aitan
siis omalt poolt kaasa,“ ütleb Siirak. „Meie
aktsioonil on ka suurem mõju. Üks paralleelklassi lapsevanem võttis ühe pere enda
hoole alla.“

Jooksuga koguti 150 kilo toitu

Ettevõtlikuks teoks valiti Ülle Uuemaa projekt „Jooksuga nälja vastu“. Tegemist on
ülemaailmse heategevusjooksuga, millega
pööratakse tähelepanu puudust kannatavatele lastele. Jüri gümnaasiumi staadion
võõrustas mullu oktoobris peetud spordiüritust neljandat korda ning kaasa lõid
veel sõpruskool Tallinna Pae gümnaasium,
Peetri Lasteaed-Põhikool ja Lagedi Kool.
Heategevusjooksule oli registreerunud
107 kooli eri riikidest. Igas võistkonnas on
kokku 30 kuni 13aastast jooksjat (15 poissi
ja 15 tüdrukut) ning vahetustega läbitakse
maratonidistants ehk 42,195 km. Toidupank kogus viimati ürituse raames annetuste näol 150 kilo toitu.
„Iga kord on Jüri gümnaasiumis olnud
rohkem joosta soovijaid, kui võistkonda
mahub. Lapsed tõesti tahavad joosta!“ kinnitab Uuemaa, kes on Inglismaalt alguse
saanud algatuse Eesti-poolne eestvedaja.
Ettevõtliku teo eripreemia pälvis Margery Lilienthali eestvedamisel Võsukese
lasteaia ümbruses ja terviserajal läbi viidud üritustesari Jüriloppet.
Rae valla haridustöötajate ettevõtlikkuse
konverentsi ja ettevõtlikke inimesi toetasid
ITshop, Büroomaailm, AS Kalev, Veski Mati,
Nevskaya Palitra-Hammond OÜ, Maheleib
OÜ, Itaaliapitsa, Telia AS, Maxima Eesti OÜ,
Merrant.
Andres Kalvik

uudised

Rae Sõnumite
erinumber ilmub
mai keskel
Rae Sõnumite erinumbrina jõuab mais
postkastidesse „Rae vald 150“. Erinumber tutvustab Rae valla ajalugu alates aastast 1866, mil kohalik elukorraldus läks
mõisa tubadest lihtrahva kätte. Juttu tuleb
mõisast, mis Rae vallale nime andis, ning
sellest, millised on olnud uudiskünnist
ületanud sündmused tsaariajal ja pärast
vabariigi loomist kuni okupatsiooniajani.
Erinumbrisse mahub veel mitmeid eluolu
puudutavaid lugusid.
„Rae vald 150“ jõuab kõikidesse valla
postkastidesse 12.–13. mail ning sealt võib
leida ka aastapäeva üritustekalendri.
RS

„Rae vald 150“ erinumber jõuab
postkastidesse 12.–13. mail.

erinumber
• mai 2016

Hetk Rae valla lusikapeost Jüri raamatukogus 12. märtsil.

Foto: Anneli Kardin

Rae vald kinkis lastele
nimelise hõbelusika
Märtsi alguses toimunud traditsioonilisel noore vallakodaniku vastuvõtul kinkis vallavanem Mart Võrklaev ligi sajale
väiksele tüdrukule ja poisile nimelise vallavapiga hõbelusika.
Noore vallakodaniku vastuvõtule kutsutakse kõik sünni järel Rae valda registreeritud lapsed, kes on saanud 1–1,5 aasta vanuseks.
„Väga tore oli näha peol nii palju lapsi,“
ütles koos väikse Alice’i ja perega lusikale järele tulnud Indrek Varik Kopli külast.
Varik avaldas heameelt, et vald peab lapsi
meeles ja kingib neile mälestuseseme kogu
eluks.
Noore vallakodaniku vastuvõtt toimus

Peetri ja Rae valla põhjapoolse piirkonna
lastele Peetri Kooli aulas ja lõunapiirkonna pisipõnnidele Jüri raamatukogus. Kõik
pered, kes ei saanud tulla lusikale järele,
saavad selle aasta jooksul kätte vallavalitsuse kantseleist.
Sel korral olid vastuvõtule kutsutud
lapsed, kelle sünni registreerimine jäi vahemikku 01.10.2014–29.02.2015.
Järgmised lusikate kinkimised toimuvad 2016. aasta sügisel ja siis kutsutakse
vastuvõtule lapsed, kelle sünni registreerimine jääb vahemikku 01.03–31.08.2015.
Kutsed saadetakse rahvastikuregistris
märgitud aadressile ja vähemalt kaks nädalat enne peo toimumisaega.

Esimestes klassides
alustab üle 300 lapse
1. aprilli seisuga oli esitatud elektroonilise ARNO süsteemi kaudu 326 koolikoha taotlust Rae valla koolide esimestesse
klassidesse astumiseks. Lapsevanemad
saavad vastuse taotluse rahuldamise osas
aprilli lõpuks.
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Koerarünnak jätab
ka hingehaavad
2016. aasta veebruarist alates on Põhja prefektuurile laekunud kolm teadet
Peetri alevikus Vägeva teel aset leidnud
koerarünnakust, mille kohaselt lahtine
koer on rünnanud kas teist looma või
tekitanud inimesele tervisekahjustusi.
Politseile teadaolevate andmete järgi
ei ole ründajaks olnud ainult üks koer.
Koerarünnaku ohvriks sattunud naine meenutab, et esimesel korral aitas
olukorrast välja meeleheitlik karjumine,
mille peale oma koduõuest välja pääsenud hundikoer jalga lasi. Teisel korral
polnud sellest abi, koer jõudis hammustada.
„Olin täiesti omapead, keegi ei julgenud appi tulla, kuigi pealtnägijaid oli.
Viimaks tuli hundikoera perenaine maja
uksele ja kutsus koera ära, aga selle naise poolt ei tulnud ühtegi vabandust ega
selgitust. Ta ei küsinud isegi seda, ega ma
viga ei saanud,“ oli kannatanu nördinud.
„Ta ju nägi, et olin tõesti endast väljas.“
Koer jõudis hammustada mõlemat,
nii inimest kui ka jalutusrihma otsas olnud dresseeritud koera. Paksukarvaline
koer suuremat viga ei saanud, kuid inimest hammustas hundikoer reide ja naine pidi pöörduma perearstile.
Rünnak toimus 27. veebruaril kell
pool kaksteist päeval. Kannatanu tegi
juhtunu kohta avalduse nii politseile kui

ka Rae vallavalitsusele. Politsei, keda on
teavitatud veel kahest lisajuhtumist, on
alustanud toime pandud teo suhtes väärteomenetlust.
Kannatada saanud naine tõdes, et
tema ei ole ainuke ohver, samas alevikus
on saanud üks koeraomanik tõsise käevigastuse. „Ei taha mõeldagi, mis võib

Koeraomanikul on
kohustus hüvitada
tekkinud varaline kahju
ja tervisekahjustuse
korral ka ravikulud.

juhtuda, kui rünnaku alla satub mõni
koera jalutav laps,“ tõdes naine. „Ütlen
ausalt, mina kardan nüüd sellest kohast
mööduda. Tee on koera jalutamiseks
hea, pole pori, puhas, aga olin sunnitud
valima teise raja.“
Piirkonnakonstaabel Marten Ingel
tõdes, et seni kogutud informatsiooni
põhjal saab öelda, et Vägeva tänava piirkonnas pole rünnanud üks ja sama koer.
Politsei hinnangul on tegemist üldisema
kogukonna probleemiga.

Kaitseks pipragaas?

„Aset leidnud juhtumite taustal on kahtlemata saanud kannatada elanike üldine
turvatunne antud piirkonnas, mistõttu
paneksin südamele, et loomapidamisel
ei tohi lähtuda iseenda mugavusest, vaid
tuleb arvestada üldise avalikkusega ning
selle mõju inimeste turvatundele,“ kõneles piirkonnakonstaabel Ingel.
„Koer võib olla kuitahes sõbralik, ent
temale võõras inimene seda ei tea. Teie
jaoks kallis koer võib tekitada tõsiseid
vigastusi teistele loomadele ja inimestele või kõige hirmsamal juhul isegi kedagi
surnuks pureda. Lisaks on palju inimesi,
kes koeri niisamuti kardavad, olgu nad või
kõige armsamad ja sõbralikumad koerad
siin ilmas,“ lisab piirkonnakonstaabel, kes
tuletab meelde, et loomaomanikul lasub
vastutus selle eest, et tema loom ei ohustaks inimesi ega tekitaks neile kahju.
Kui loom on tekitanud oma käitumisega ettevaatamatusest varalist kahju või
inimesele tervisekahjustusi, on politsei
teatel loomaomanikule ette nähtud karistusena rahatrahv kuni 200 trahviühikut, s.o kuni 800 eurot. Lisaks lasub koeraomanikul kohustus hüvitada tekkinud
varaline kahju ja tervisekahjustuse korral ka ravikulud. Kui koeraomanik ei ole
Jätkub lk 10 >>

Lahtiselt jooksvast või ohtlikust loomast teavitamine
Ohtliku looma korral on alati kõige kiirem lahendus kutsuda politsei. Nemad
suudavad ohu likvideerida ning samuti
on neil õigus alustada vastavat menetlust.
Kui loom ohtlik ei ole, aga on näha, et
tal kodu ei ole, saab loomast ja tema asukohast teavitada valla keskkonnaspetsialisti või 24 tundi ööpäevas töötavat loomade
hoiupaika. Juhul kui on teada, kelle loom
see on, saab ise omanikule öelda. Ka keskkonnaspetsialisti informeerides on oluline
info olemasolul öelda, kellele loom kuulub.
Juhul, kui loom ei ole ohtlik, võib inimene kuni kinnipüüdja tulekuni hoida teda
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oma aias või piiratud territooriumil, et tagada see, et loom ära ei jookse. Kuid mingit
kohustust looma kinni hoida mõistagi ei ole
ja kui loom tundub ohtlik, siis kindlasti ei
ole mõtet riskeerida tema püüdmisel, vaid
mõistlik on teavitada politseid, keskkonnaspetsialisti või hoiupaika.
Paraku võib olla aga probleem see, et
kohalejõudmine võtab aega ja kui kinnipüüdja on lõpuks kohal, siis looma enam
ei leita. Loom aga võib hulkuda edasi
ja käituda ka teiste inimeste ja loomadega agressiivselt. Sellistel puhkudel on
mõistlik võimalikult kiiresti informeeri-

da ohtlikust vabalt ringi jooksvast kõiki
kättesaadavaid ümberkaudseid inimesi
ning üritada anda looma asukohast teada koostööd tehes.
RS
Olulised kontaktid,
mida peab teadma
Keskkonnaspetsialist:
Tel 605 6781, 5551 1750
MTÜ Loomade Hoiupaik:
24 h töötav telefon 631 4747
Politsei ja hädaabi: Tel 112

9
Hoiupaiga omanik:
hulkuvaid loomi on
meil õigus kinni püüda
Hoiupaiga juhataja Larissa Kozõreva
ütles, et mullu püüti valla territooriumilt kinni kakskümmend koera,
kellest üheksale tulid omanikud järele ja nad viidi tagasi koju. Üks koer
on siiani varjupaigas. Kaks koera
olid nii raskete vigastustega, et tuli
magama panna – üks oli sattunud
koerarünnaku alla ja tal olid sügavad hammustushaavad, teist oli
pekstud. Ülejäänud koertele leiti
uus pere.
Selle aasta märtsi keskpaigaks
oli kinni püütud viis hulkuma
pääsenud koera, kes nüüdseks on
kõik tagasi oma kodus. Samal ajal
kinni püütud üheteistkümnest
kassist tuldi järele ainult ühele.
„Olen sellel alal töötanud
kuusteist aastat ja võin oma
kogemustest öelda, et koertega
on seis läinud palju paremaks,
98 protsenti neist on kiibitud
ning meil on võimalus omanikku leida. Ainult juhul, kui
omanik on kolinud või telefoninumbrit vahetanud ega ole
muutustest registrisse teatanud, oleme raskustes. Aga
kõigi meile sattunud loomade pildid ja andmed avaldame oma koduleheküljel, nii
et kadunud loomade otsinguid võiks sealt alustada,“
soovitas juhataja. „Kassid
on aga siiani peaaegu kõik
kiibistamata ja enamasti ei
otsi neid keegi taga.“
Rohkem väljakutseid on
kevadisel jooksuajal, kui instinktid võivad võitu saada ka
muidu sõnakuulelikest koduloomadest. Omanikel tuleks sel ajal olla
topelthoolas.
MTÜ Loomade Hoiupaik osutab
teenust Rae valla territooriumil omavalitsuse tellimusel. See tähendab, et hulkuvate koerte või kasside kinnipüüdmiseks
tuleb pöörduda tööaegadel esmalt valla keskkonnaspetsialisti poole, kes otsustab väljakutse
vajalikkuse üle. Väljaspool tööaega tuleb helistada otse loomade hoiupaika.
Aita Nurga
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<< Algus lk 8

Kassid ei tohi võõral territooriumil kõndida omapäi
Kasside lahtiselt pidamine ei ole lubatud nii alevikes kui ka elamurajoonides. Kus elamuid on palju, võivad kassid tekitada varalist kahju ja ka teisi häirida.
Kuna varem on kassid alati lahtiselt ringi liikunud, siis inimesed suhtuvad kasside
vabalt ringiliikumisesse üsna vastakalt ja kassi kinnihoidmisega ei olda veel harjutud.
Samas tuleb arvestada kehtivat valla koerte ja kasside pidamise eeskirja, mille järgi
peavad kassiomanikud tiheasustusaladel tagama selle, et kass ei käi hulkumas väljaspool omaniku territooriumi.
Kui valla keskkonnaspetsialistile tuleb teade lahtiselt jooksva kassi kohta, siis esimese asjana selgitab ta välja, kas on teada looma omanik ja kui on, teavitame teda
esimesel võimalusel, samuti selgitame talle tema kohustusi.
Tuvastamata omanikuta kasside puhul tellib vald hoiupaigast loomapüüdja. Juhul,
kui loom saadakse kätte, toimetatakse ta hoiupaika. Looma kättesaamiseks hoiupaigast on loomaomanik kohustatud tasuma kõik kulud, mille suurusjärk on tavaliselt
kassil 30–40 €. Kui omanikku ei ole, otsustab hoiupaik 14 päeva pärast hoiupaika
saabumist, mis loomaga edasi saab. Paljud kassid paratamatult hukatakse.
RS
Politsei teavitab, et avalikku kohta
tohib looma viia üksnes jalutusrihmaga või kandevahendis,
ohtlik koer peab avalikus kohas
viibides lisaks kandma suukorvi. Need on nõuded, mis
on kohustuslikuks täitmiseks
kõigile. Kui loomaomanik
oma lemmiku taltsutamisega hakkama ei saa, siis
tuginevalt korrakaitseseadusele on õiguskaitseorganitel võimalik
loom omanikult
ära võtta.
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nõus neid vabatahtlikult hüvitama, siis
tuleks kahjunõude esitamiseks pöörduda tsiviilkohtu poole.
Koertekooli Tubli koolitaja Svetlana Zolotnikova meenutab, et ka tema pole võõraste koerte rünnakutest pääsenud. Rünnaku tõrjumisel on kasu jahipoest ostetud
spetsiaalsest pipragaasist, mida Svetlana on
soovitanud muretseda ka oma õpilastel.
Svetlana, kes igapäevaselt tegeleb
sportkoerte treenimisega, leiab, et need
koerad, kes on vaimselt tasakaalus, ei
ründa. Koer vajab omanike poolt hoolt,
jalutamist ja õpetust. „Koer peakski olema nagu pereliige, kellest hoolitakse.
Koerte hoidmine päevade kaupa üksi
väljas peaks olema keelatud!“
„Looma eest tuleb nõuetekohaselt
hoolitseda. Koer peab olema koolitatud,
kiibitatud ja registreeritud ega tohi niisama haukuda. „Meil on koerad sageli
kasvatamatud, sest sellised on nende
omanikud. See on sügavam ühiskondlik
probleem,“ nentis Zolotnikova.

Kohalikel hirm

Kui kannatada saanud naine oma kogemust aleviku Facebooki grupis jagas,
elati juhtunule emotsionaalselt kaasa ja
arvamust avaldas kümneid ja kümneid
inimesi, kellest paljudel on hirm edasise
pärast. Koera ründamisest sai Facebooki
grupis emotsionaalne teema.
„Meil käib 11aastane ka koeraga jalutamas, ei taha mõeldagi, kui lapsel selline
olukord peaks tekkima. Kui on loom koju
võetud, siis palun olgu hoolitsetud ja tegeletud!“
„Selline asi ei ole normaalne, mis me
veel ootame, kuniks kellegi laps pooleks
rebitakse?“
„Seesama koer ründas minu 9aastast
poega, kes koolist koju tuli. Õnneks tuli
kaks täiskasvanut minu lapsele appi.
Suur tänu neile!“
„Hirmus, et sellised asjad juhtuvad.
Aga kahjuks mäletan, kuidas eelmine talv
lapsed sedasama koera lumepallidega loopisid. Kui sekkusin, et nii ei tohi, siis selle
peale öeldi ülbelt, et mis see sinu asi on.“
„Nii need koerad tigedaks muutuvadki
ja ründavad hiljem seda, kes viha on põhjustanud. Igal käitumisel on ka põhjus.“
„Mis möödakäijatest me räägime.
Selline koer, kes saab aiast välja ja tuleb
kallale, tuleb eemaldada.“
„Mina lähen täna endale pipragaasi
soetama.“
Aita Nurga
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Loomapidaja kuldne ABCD
A: Rae vallas peavad olema koerad kiibitud ja kantud Lemmikloomaregistrisse LLR.
B: Teie loom ei tohi häirida teie
naabri ega ümberkaudsete elu.
C: Kui loom läheb kaduma, teavitage valla keskkonnaspetsialisti või lähimaid loomade hoiupaikasid, kus teatakse arvestada kadunud loomaga ning
info laekumisel võetakse loomaomanikuga kiiresti ühendust.
D: Teie loom ei tohi pääseda välja
teie kinnistult.
Iga loom vajab kodu, aga iga kodu ei
vaja looma!

Vaino Napp esitles
uut koduloolist
teost „Kiviloo
kivisel loopealsel“

Foto: Allar Viivik

23. märtsil toimus Jüri raamatukogus Vaino Napi uue raamatu esitlus.
„Kiviloo kivisel loopealsel“ kaante
vahele on pandud huvitav ja kompaktne kodulooline materjal – tänuväärne töö Eesti külade ajaloo
uurimisel. Tähelepanu all on põhiliselt Raasiku valla piiril asuva Kiviloo küla ajalugu 13. sajandist tänapäevani, külast läbi kulgev tähtis tee
ja Kiviloo mõis.
Esitlust juhtis pillimees Kuuno
Kasak. Esinesid Jüri naiskoor Lustilised (akordionil Paul Mürkhain) ja
ansambel Kuldne õhtupäike (akordionil Kuuno Kasak, trummi lõi Sulev Hermaste). Juhan Tõrs Vabadusvõitluse Muuseumist jutustas Kiviloo
kandis aset leidnud sõjategevusest.
Anneli Erik
Jüri Raamatukogu

Vaino Napp esitlemas raamatut
„Kiviloo kivisel loopealsel“

Foto: Signe Heiberg

Milleks on vaja
loomapidamisnõudeid?
Inimesed on olnud murelikud, et miks
on kehtestatud loomapidamisnõuded.
Loomapidamisnõuded on kehtestatud
loomade kaitseks. Lemmiklooma varitsevad väljaspool kodu territooriumi
mitmed ohud, loom võib saada vigastada või hukkuda. Nii koertel kui ka
kassidel on oht auto alla jääda, koerte
või teiste loomade rünnaku alla sattuda või jääda pahatahtlikule inimesele
ette. Aeg-ajalt on loomi mürgitatud,
piinatud või nende kallal muud vägivalda tarvitatud. Vaktsineerimata lemmikloom võib hulkuvate loomadega
kokku puutudes nakatuda haigustesse,
mille tagajärjel võib ta surra või vajada
pikaajalist ravi. Samuti võivad kassid ja
koerad tekitada ise pahandust, nt põhjustada liiklusohtlikke olukordi, seades
niiviisi ohtu teiste inimeste tervise, elu
ja vara. Hulkuvad loomad on rikkunud
paraku teiste isikute vara või reostanud
teise territooriumi väljaheidetega.
RS

Marko Kaldur tutvustamas raamatut „Salapärane Eesti“

Salapärase Eesti jälgedes
Jüri raamatukogus toimus 15. märtsil kohtumine ränduri ja kirjaniku Marko Kalduriga, kellelt hiljuti ilmus raamat „Salapärane Eesti“.
Raamatus on kirjas üle 70 paljudelt inimestelt kuuldud kummalisi ja seletamatuid
kogemusi salapärastest sündmustest ning müstilistest paikadest Eestis. Arvukalt on
lugusid nõukogude ajast, kus suur salastatus palju kuulujutte sünnitas.
Anneli Erik
Jüri Raamatukogu
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Killukesi külavanema rollist
Rae valla külad on eriilmelised – nii
suuruse, mõttelaadi kui ka kogukonda liitvate ürituste poolest.
Elanike arvus võib olla lausa
kümnekordne vahe. Külale annab paljuski oma
näo külavanem. Rae
Sõnumid annab põgusa ülevaate külavanemate tegevusest ja
mõnedes Rae valla
külades toimuvast.
Rohkem kui 15 aastat
Suursoo külaelu juhtinud Taivo Laherand
tunnistab, et teda ärgitas
toona liidrirolli võtma
kohalike teede kehv olukord. „Käisime sel teemal
vallas oma muret kurtmas,
kuid sealt öeldi, et mis küla te
olete, kui teil vanemat pole,“ meenutab Laherand. „Korraldasime siis
koosolekuid, moodustasime töögruppe ja
tasapisi hakkasid tekkima ühised üritused.
Ka vallaga jõudsime teede osas kokkuleppele
ja nüüd saab mööda kõvakattega teed koju
ega pea iga päev autot pesema. Lisaks on paigas koolibuss ja kauplusauto. Tõsi, algusaastad olid mulle rasked, sest kogemuste puudus
andis tunda ja oli muidu targutajaid.“

Suursoo sünnipäevalaps
lauldakse üles

Kaks aastat tagasi moodustati MTÜ Suursoo Külaselts, kus kandva jõu moodustab
naispere. Üheskoos korraldatakse üritusi
ja hoolitsetakse külaplatsi eest. Üks suuremaid ühistegevusi on jaanipäeva tähistamine, mis algab laste spordipäevaga ja
läheb sujuvalt üle peoks.
„Oleme telki üles seadnud pika laua, kuhu
peolised süüa-juua toovad. Head ja paremat
saab nii palju, et seda jätkub ka hommikusöögiks, millest on alguse saanud sündmus
nimega Jaanipäevahommik,“ lisab Laherand.
Suursoo küla ligi 90 elanikku, kellest
suurem osa on põliselanikud ja nende järeltulijad, on väga kokkuhoidvad, sest valdavalt tuntakse üksteist nägu- ja nimepidi. Aktiivsematel naistel on saanud tavaks
sünnipäeva tähistav õrnema soo esindaja
hommikul üles laulda. Hällilaps on sellega
loomulikult arvestanud ning pakub varajastele külalistele head ja paremat.
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Kurna külavanem Aivar Aasamäe koos
Heli Kensapiga kultuuritunneli avamisel
2015. aasta sügisel.
Foto: Rae Sõnumid

Ühiskondliku töö eest
suurim tasu on tore ja
seltsiv kogukond ning
ideaalne elukeskkond,
mille säilimisele ja
mõistlikule arengule on
palju energiat
kulutatud.
Taivo Laherand
Laherand sõnab, et ühiskondliku töö
eest suurim tasu on tore ja seltsiv kogukond
ning ideaalne elukeskkond, mille säilimisele ja mõistlikule arengule on palju energiat
kulutatud. Siiski peab elupõline suursoolane vajalikuks märkida, et järgmistel valimistel ta külavanemaks ei kandideeri.

Rae küla teeb
koostööd ka naabritega

Rae küla eelmise juhi, viis aastat vabatahtlikku tööd teinud Toomas Hiio sõnul
levib arvamus, et külavanem on palgaline

ametimees, kes ärkab hommikul üles ja
asub asja ajama ning tal on selleks
suured õigused ja pädevus. Nii see
aga ei ole.
„Eestis on ühetasandiline omavalitsus ja samal
tasandil on nii Tallinna
linn kui ka Piirissaare
vald. Peetri alevikus
võib olla rohkem elanikke kui mõnes Eesti
linnas, aga alevikuvanema staatus on
samasugune kui paari elanikuga hääbuva
küla vanemal. Tavakujutlus omavalitsusest
ja külaasjandusest ei käi
alati kaasas muutustega rahvastiku paiknemises eriti suuremate linnade
ümbruses,“ selgitab Hiio.
Ka Rae külas korraldatakse
ühiseid üritusi ja püütakse alal hoida
traditsioone. Üks neist on Rae küla jaanipäev. Kui 1990. aastate keskel peeti seda
veel Peeter Suure merekindluse endise
rooduvarjendi lähistel või koguni katusel,
siis viimased kümmekond aastat kogunetakse Rae külaplatsil küla ühes kõrgemas
punktis Tammeraja tee lähistel.
„Viimastel kordadel on takistuseks olnud vilets ilm, aga soojematel jaanipäevadel kogunes rohkem kui sada inimest.
Seda hoolimata võimsa Patika jaanitule ja
ka Lehmja tammiku traditsioonilise ürituse konkurentsist,“ lisab Hiio.
Elanikud löövad usinalt kaasa „Teeme
ära“ projekti koristustalgutel. Eelmisel kevadel korrastati näiteks koolibussipeatus
Raeküla tee ja Loopera tee nurgal. Vajadusel toimib kogukondlik koostöö ka
naabritega. „Ühel hästi lumerohkel talvel
ajasime koostöös Mõigu meestega sisse
hulga kilomeetreid suusaradu Rae küla
põldudel, väljadel ja Pirita-Ülemiste kanali ääres,“ meenutab Hiio.
Hiio peab end traditsioonilise maaelu
fänniks ja annab mõista, et valglinnastumine talle eriti ei meeldi. „Mind ei rõõmusta mõned linnaelu elemendid, mida
elanike arvu kiire kasv Rae vallas ka meie
külas kaasa toob, nagu näiteks tänavavalgustus ja ka Kalevi kommivabriku valgusreostus, mis Jüri poolt kumab,“ toob ta
näiteid.
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Järveküla firmamärgiks
küünikontserdid

Pisut tagasihoidlikum on ühistegevus Järvekülas, kuid külavanem Margus Pihlakas
ei kavatse olukorraga leppida ja soovib
kevadeks igast elamugrupist leida küla
eestseisusesse aktiivse inimese. Järveküla
kasvab kiiresti – viimase kahe aasta jooksul on lisandunud sadakond inimest ja
elanike koguarv küündib 900-ni.
„Elementaarsed asjad on Järvekülas korras, sest vald on arendajatelt palju nõudnud,“ lausub Pihlakas. „Suurim
mure on kommunikatsioon. Järveküla on
pindalalt peaaegu sama suur kui Peetri
alevik ja siia tuleb elama palju uusi inimesi. Üksteisega tutvumine võtab aega.“
Järveküla seltsielus on tähtis koht Laasi
talu küünis toimuvatel kontsertidel. Eelmisel aastal käisid esinemas Marek Sadam ja
Tõnu Laikre, Marko Matvere ning Indrek ja
Paul Kristjan Kalda. Küüni kõrval toimunud küla jaanitulel lõi meeleolu Sullivan.
„Küün oli rämpsu täis ja tahtsime selle
oma pere tarbeks korda teha,“ räägib kontsertide eestvedaja Anu Soots. „Kodukontserdid on Eestis populaarsed ja oleme ka ise
pealtvaatajatena sarnastel üritustel käinud
ning otsustasime siinsetele elanikele mõnusat vaba aja veetmise võimalust pakkuda. Kindlat piletihinda pole me määranud,
igaüks paneb kassasse meelepärase summa.
Seni pole pidanud peale maksma.“
Kord kuus käib koos ka Rae valla Alevike- ja Külavanemate Selts, kus üheskoos
infot vahetatakse, mõttetalguid peetakse
ja valla poolt eraldatavaid toetusi jagatakse. Toimuvad ka koolitused ja väljasõidud.
Andres Kalvik

Noorim küla elab aktiivset seltsielu
Toomas Metsaots, Uuesalu külavanem
Uuesalu sai külanimetuse 2013. aastal. Elanikud on hoidnud au sees traditsioonilisi üritusi, nagu näiteks kevadtalgud, uue aasta vastuvõtmine, vastlapäev ja jaanituli. Paaril viimasel aastal on jõulupidu toimunud Uuesalu üht piirkonda arendanud IBE Estonia OÜ
samas asuvas kontoris. Jõuluvana hoolitseb kommipakkide eest ja ühiselt küpsetatakse
piparkooke. Lume olemasolul sai sel talvel sisseaetud rajal ka suusarõõme nautida. Enne
jõule oleme korraldanud arendaja kontoris tasuta kontserte.
Augustis viiakse läbi lastelaata, kus noored enda meisterdatud-küpsetatud asju
müüa saavad. Samal ajal toimub lahtiste aedade päev, kus soovijad kõiki lahkelt külla
ootavad. See aitab inimesi omavahel paremini tuttavaks teha. Augustis korraldatakse
muinastulede ööd koos lõkke ja ühise filmivaatamisega välikinos. Mullu suvel toimus
ka laste jalgrattavõistlus.
Suure motospordihuvilisena olen koos heade kaaslaste abiga korraldanud ajutisel rajal lastele motokrossi algkoolitust, peetud on ka mõned vahvad võistlused. Nüüd jääb
rada aga kinnisvaraarendusele ette ja tänavu tuleb selles vallas midagi uut välja mõelda.
Elan ja töötan Uuesalus, seetõttu viibin suurema osa ajast kodu lähedal. Kogukonna asjaajamine on minu päeva loomulik osa. Mulle endale meeldib väga see, kui külaelanikud on
ise ettevõtmiste algatajad ning külavanem ja külaselts siis rõõmsalt kaasa aitavad. Õnneks
on Uuesalus erksad ja aktiivsed inimesed ning seetõttu ei lange kogu koormus ainult mulle.
Kui külasisestes üritustes lüüakse innukalt kaasa, siis näiteks Rae valla mängudest
osavõtt vajab suuremat utsitamist. Mõneti on see mõistetav, sest valdav osa elanikest
on seotud Tallinna ja sealsete tegemistega.
Kuna ühistransport pole kiiresti kasvavasse Uuesallu veel jõudnud, tegime hiljuti
Facebooki kommuuni, kus üksteist transpordiprobleemide korral aitame. Aktiivselt
kasutatakse ka ühist meililisti ja infovahetust toetab Uuesalu lehekülg Facebookis.
Eraldi leht on näoraamatus ka asjade ostmiseks-müümiseks-vahetamiseks.

Eakate näitering sai nimeks Võ-Lu
Rae kultuurikeskuse juures tegutsev Memme-Taadi klubi on
saanud viimastel aastatel oma liikmeskonda juba poolsada huvilist. Peale toredate ürituste ja väljasõitude on tegutsenud kaks
hooaega meie näitering.
Oleme lavale toonud kaks näitemängu. Viimase etendusega
„Juhani kosjalugu“ oleme saanud heakskiidu osalisteks ka väljaspool Rae valda.
Seose teatrikuuga sai tänavu märtsis teoks ka näiteringile
nime panek. Nimeks sai Võ-Lu – lahtiseletatult võimlejad ja
lustilised.
Meie klubi kohtub iga kuu esimesel pühapäeval. Olete kõik
eakad oodatud meiega ühinema.
Virve Sepp
Memme-Taadi klubi
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Tänavune folklooripidu Jüri
klunker tuleb läbi aegade suurim
„Esinejaid on tänaseks kirja saanud ligi
1100,“ ütles Rae kultuurikeskuse juhataja
Kaja Kalmer, kes lisas, et esinejate hulgas
on muidugi ka kõik kohalikud laulukoorid ja tantsurühmad.
Folklooripeo ettevalmistused käivad
täie hooga ja tänavuaastane pidu saab olema suurem kui kunagi varem. Pealinnast
tulevad peole värve lisama Tallinna Tehnikaülikooli orkester, Tallinna Poistekoori
ettevalmistuskoor, Pelgulinna Rahvamaja
segarühm Tontar. Harjumaalt tuleb Pae
Gümnaasiumi koor, folkansambel Pillipiigad, Loo kultuurikeskuse naisrühm
Loolill. Piiri tagant Lätist on oodata meie
valla lauljate ja tantsijate sõpruskollektiivi – Salaspilsi tantsurühma nimega Austrinš. Laval näeb taaskord ka kõiki Rae
valla särtsakaid rahvatantsijad ja lauljaid.
Jüri Raamatukogu kutsel sisustab raamatutelgis laste ja noorte aega tuntud
nalja-, kirja- ja spordimees Contra otse
Urvastest. Juri klunker saab sel aastal ka
järelsimmani, kuhu rahvast rõõmustama
ning tantsitama on lubanud tulla alati ägedad ja väge täis Untsakad.

Hetk Jüri klunkerilt aastal 2015
Tänavune Jüri klunker ja folklooripäev
tähistavad ühtlasi Rae valla 150 aasta juubelit, Jüri Muusikaseltsi 150. aastapäeva,
Jüri Haridusseltsi ja Jüri Raamatukogu 110.
sünnipäeva. Folklooripäev toimub 21. mail.
Tänavuaastane Jüri klunker kannab nime

Poola kunstikonkurss saatis
laureaaditiitli Rae Huvialakooli
Rae Huvialakooli ootas 2. veerandi alguses tõeline üllatus, kui saabus Poolast teade, et meie õpilane Carolina Gustavson on saanud laureaaditiitli. Veebruari algul
saabuski kunstikonkursilt „Päikseline järjehoidja“ aukiri laureaadile ja tänukirjad
äramärgitud tööde autoritele.
Äramärgitud tööde autorid on Anita Noorhani, Elisabeth Laanemets, Karmel Eliis Sööt, Aale Liivak ja Karol Toom. Autorid said kingiks spetsiaalselt nende endi loomingust trükitud järjehoidjad, millel on ka autori foto.
„Päikseline järjehoidja“ on Poolas Varssavi linnas asuva Ursuse Rahvusraamatukogu korraldatud rahvusvaheline kunstitööde konkurss, millel 2015. aastal oli
osalejaid 14 Euroopa ja Aasia riigist (Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria,
Eesti, Ungari, Itaalia, Kasahstan, Makedoonia, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia,
Sloveenia ja Šveits).
Igal aastal pakutakse välja uus teema, mille põhjal meisterdada, joonistada,
maalida või muus tehnikas luua üks tore järjehoidja. Seekordne teema oli „My
Little Homeland“. Võisteldakse eri vanusekategooriates ja rahvuslikes gruppides.
Info kunstikonkursi kohta saime Jüri raamatukogult juba sügisel. Otsustasime Rae
Huvialakooli õpilastega osaleda sellel konkursil. Valmisid mitmed ilusad järjehoidjad,
mis andsid ülevaate Eestimaa kaunist loodusest, aastaaegadest ja vaatamisväärsustest.
Marje Tahk
Rae Huvialakooli kunstiõpetaja
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Foto: Marek Soo

„Mis ma leidsin tammikusta“. Nime sünniloost ja kogu folklooripäeva kavast täpsemalt
saab lugeda Rae Sõnumite maikuu numbrist.
Mare Salak
Rae kultuurikeskuse projektijuht

Kevadtalgud – Peetri
kauniks ja roheliseks!
Sel aastal tuleb kevad teisiti – vähemalt see osa,
mis puudutab Peetri kevadtalguid. Selle aasta talgute suureks sihiks on istutada Peetrisse
rohkelt puid-põõsaid.
Miks?
• Sest puud peavad kinni tuule, tolmu ja müra.
• Sest puud muudavad meie elukeskkonna
mõnusamaks ja looduslähedasemaks.
• Sest puude vahel on lastel mõnus mängida.
• Sest puud pakuvad mõnusat varju.
• Sest puud on silmale ilusad vaadata.
7. mail toimuvatel talgutel tahame ühiselt istutada puid avalikku ruumi (teede äärde alleeks,
haljasaladele) ning kutsume üles eramajade omanikke istutama puid oma koduhoovi. Selleks pole
vaja muud, kui tulla talgupäeva hommikul kella
10.30 Peetri kooli ette, võtta kaasa labidas. Seejärel uurida kaardilt, kuhu saab istutada, haarata
kaasa noored puud ja see ära teha!
Täpsem info Peetri kodulehel
www.peetri.ee
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Rae kultuurikeskuses aprillis
28. aprillil kl 11
Lasteteater REKY etendusega „Sipsik“
Vana hea ja armas Eno Raua „Sipsik“ uues kuues ja lavastuses,
raamat „Sipsik“ kuulub paljudes koolides 1. klasside kohustusliku kirjanduse hulka. Kas poleks vahva Sipsikut ka päris elus
päriselt toimetamas näha?
Meie laste toad on kalleid mänguasju – kõige uuem nukuke
või kõrgemale lendav helikopter. Lasteloos „Sipsik“ saavad lapsed näha ühe armsa kaltsunuku ellu ärkamist. Lugu toredast
perekonnast, kus hinnatakse ise tegemist, koos olemist, kus
väärtused ei sõltu rahakoti suurusest, vaid üksteisest hoolimisest ja armastamisest.
Pileti hind 6 €
Piletid Rae kultuurikeskusest
29. aprillil kl 19
Vana Baskini Teater komöödiaetendusega „Meie naised“
Eero Spriit (ka etenduse lavastaja), Tõnu Kilgas ja Raivo Mets
kehastavad kolme keskealist meest, kelle sõprus ulatub koolipõlve ja kes käivad õhtuti koos kaardimänguga meelt lahutamas. Ühel õhtul üks meestest hilineb pikalt ja kui ta siis lõpuks
saabub, on ta täiesti endast väljas. Kui selgub hilinemise põhjus, pole ta seisundi üle vaja enam imestada. Ja see põhjus on
ootamatu, uskumatu, kohutav ja vapustav! … Nüüd järgneb
muidugi küsimus, et kus need „meie naised“ siis on? Kus on
mehed, seal ka naised. Nad on kogu aja ligi – meeste mõtetes
ja meeltes, neist mõeldakse ja räägitakse, nende juuresolek ja
mõju on selgelt tajutav.
Piletid hinnaga 12 ja 14 € Piletilevist või Rae kultuurikeskusest.
RAE KULTUURIKESKUS JA RAE VALLA SPORDIKESKUS KUTSUVAD

KÄIMISPÄEV
KOLM PÕLVKONDA – KÄIME KOOS
30. aprill 2016

Ajakava
11.00
Kogunemine ja registreerumine
Jüri Gümnaasiumi siseõues
11.10
Käimispäeva avamine: kepikõnni
tutvustus, ühine soojendusvõimlemine
11.30
START 3 ja 5 km käimisrajale
12.45
Finiš suletakse
12.50
Õnneloos osavõtjate vahel
Lisaks
• Raja läbinutel on väikese ampsu võimalus
• Käimiskeppide ostmise võimalus
• Südameapteek pakub vererõhu, veresuhkru,
kolesterooli, hemoglobiini ja kehakoostise
mõõtmisi (3 €, kliendikaardiomanikele 2 €).
Vererõhku mõõtmine on tasuta.
Mõnusat liikumisrõõmu!
Ka väike koormus annab positiivse mõju.
Võta kaasa oma pereliikmed ja muutke koos
liikumine oma pere harjumuseks.

TÄHISTAME KOOS JÜRIPÄEVA JÜRIS KIRIKUMÕISA PARGIS KELL 18–22
JOOKSEME VÕIDU JÜRIPÄEVA KARIKALE, INNUSTAME LAPSI JA NOORI!
ja mudilaste kommijooksuga
valla ägedate tantsijate eeskujul
* sportima – mängude
* tantsima – Raeettenäitamisega
* pilli mängima – valla noorte ja tuliste pillimeeste
tegutsema – Lagedi-Jüri Noorteühingu eestvedamisel
lustima koos pere ja sõpradega
*
*
Naudime laser- ja valgusshowd. Rockime koos „girlspowerit“ täis näitsikutega.

Lavale astub tulikuum tüdrukutebänd G.O.S.H.

Avatud on kohvik, hea ilma korral on kohal ka batuut.
Olete väga oodatud koos kevadega südames ja kogu pere- ning sõpruskonnaga!
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Rae valla päästjad
panustavad ennetustööle
Tänapäeva päästjad, nende seas ka Rae
vabatahtlikud pingutavad selle nimel, et
neil võimalikult vähe päästetööd oleks.
„Oleme teinud ennetustööd 19 aastat, kuid
Põhjamaadele järele jõudmine võtab aega
veel 20–30 aastat,“ tõdeb Rae vabatahtliku
komando päästja Veikko Juusu. „Vanematel inimestel on harjumused välja kujunenud ja neid on raske ümber õpetada. Kui
ollakse harjunud pliidi peal puid kuivatama, siis tehakse seda rõõmsalt edasi.“

Kutsuge päästjad külla!

Eelmisel aastal oli vallas kokku tosin hoone
põlengut ehk keskmiselt kord kuus. Juusu
hinnangul on seda omavalitsuse suurust
arvestades palju. Käesolev aasta on alanud
õnneks rahulikult – tulekahju kustutami-

seks mõeldud paakauto oli kahe ja poole
kuu jooksul välja sõitnud kahel korral, mõlemal puhul väljapoole Rae valla piire.
Kui jutt veereb korterites ja eramutes
tehtavale tuleohutusnõustamisele, lihtsustatult öeldes suitsuandurite vaatlusele,
ohkab Juusu sügavalt. „Inimesed ei taha
meid näha,“ nendib ta murelikult. „Me
pole müügimehed ja vägisi end peale ei
suru. Teeme koostööd sotsiaaltöötajatega,
kes meile infot jagavad ja inimestega külaskäigu osas eelkokkulepped sõlmivad. Suurt
tähelepanu pöörame toimetulekuraskustes
ja paljulapselistele peredele ning pensionäridele. Suitsuanduritesse suhtuvad ükskõiksemalt kortermajade elanikud. Pakun,
et vanemas kortermajas on suitsuandur
40 protsendil, heal juhul pooltel korteritel.
Eramute puhul on olukord palju parem.

Vanemas kortermajas
on suitsuandur 40
protsendil, heal juhul
pooltel korteritel. Eramute
puhul on olukord palju
parem.
Veikko Juusu
Ideaalne oleks, kui suitsuandur on ühendatud valvesignalisatsiooniga.“
Tuleohutusnõustamist teostavad päästjad täidavad ankeedi, mille põhjal antakse
hinnang ja tehakse ettepanekuid tuleohutuse parandamiseks. Esmalt teostatakse
hoone visuaalne vaatlus, et hinnata näiteks
puuriida, põlevmaterjali ja prügikasti kaugust majast.
„Talude puhul tuleb ette, et niitmata
kulupõld tuleb aeda ümbritseva kuusehekini või koguni kõrvalhooneni. Võib tekkida olukord, kus hooletult maha visatud
suitsukoni süütab põllu ja mõne minutiga
on leegid maja juures. Seega peab maja
ümbrus olema niidetud ja põlevmaterjalist puhas,“ rõhutab Juusu.
Üle kahekümne aasta päästjana leiba
teeninud Juusu räägib siinkirjutajale mitmeid uskumatuna näivaid lugusid põlengute tekkepõhjuste kohta ja seega peaksid
kinnisvara omanikud päästjate näpunäidetesse täie tõsidusega suhtuma.
Riskigruppi kuuluvad ka linnakorterist
maale oma majja kolinud inimesed, kel
pole aimu lihtsatest põhitõdedest nagu näiteks sellest, et tuhka ei tohi panna pappkasti
ja plastmassämbrisse ning küttekoldest välja võetud tuhka ei tohi jätta siseruumidesse.

Vaida komando
ootab vabatahtlikke
Assaku päästekomando pealik ja Rae Tuletõrje- ja
Päästeseltsi eestvedaja Veikko Juusu palub sisenemiseks luba, et üle vaadata uue pliidi kvaliteet. Möödunud aastal tehti päästeameti ja Rae vallavalitsuse
rahastusel korda viie majapidamise pliidid või ahjud.

Foto: Rae Sõnumid
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Assaku päästekomando alustas tegevust 1995.
aasta detsembris. Muudatuste tõttu komando
2000. aastal likvideeriti ja siis otsustas ümberkaudsete elanike turvalisuse pärast muretsev
seitsmeliikmeline seltskond panna aluse Rae
Tuletõrje- ja Päästeseltsile. Lisaks Assakule tegutses komando ka Vaidas, hiljem tuli juurde
Urvaste küla komando.
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Kui Rae ja Urvaste komandodes isikkoosseisuga probleeme pole, siis vaid
neljast vabatahtlikust koosnevasse Vaida komandosse oleks uusi liikmeid hädasti juurde vaja.
Rae TPSi juhatuse liige, Vaida komando vabatahtlik päästja Peeter Böckler
pingutab selle nimel, et oma piirkonnas
liikmete arvu kahekordistada. Kõige rohkem tuntakse puudust C-kategooria autojuhist. Praegu käivad garaaži renoveerimistööd, sest järgmisel aastal peaks Vaida
komando saama päästeametilt kaasaegse
päästeauto tulekahjude ja liiklusavariide
likvideerimiseks.
Juusu räägib, et vabatahtlikuks päästjaks olemist hinnatakse kõrgelt Skandinaavias ja Kesk-Euroopas ning erinevalt
Eestist on arenenud riikides valvekorrad
korralikult tasustatud. Kui Lõuna- ja
Lääne-Eestis on levinud, et vabatahtlikud
saavad ka tööajal väljakutsetele reageerida – ettevõtted soosivad ühiskondlikku
tööd –, siis Eesti põhjaosas on see Juusu
sõnul erinevatel põhjustel palju keerulisem. Seetõttu ongi Rae valla 36 vabatahtlikust päästjast, kelle seas leidub ka naisi,
kolmandik tööl päästeametis.
Päästjate ülesannete sekka kuulub teatud juhtudel ka liiklusõnnetustega seonduv ja aeg-ajalt tuleb ette ka loomadega
seotud väljakutseid. „Ükskord avastas Kiili vallas vanast talukohast mööda jalutanud kolleeg kaevust kaks koera. Tegemist
oli norra laikadega. Istusime kaevu serval
ja mõtlesime, kuidas koerad välja toome
ja kas nad söövad meid ära või mitte. Sidusime kõige tugevamale poisile kaitseriided ümber ja saatsime alla. Kõik läks hästi
ja kaevust välja tulles panid koerad kodu
poole jooksu,“ muheleb Juusu.

Politseile ja
päästjatele ühine maja

Järvekülas elav Juusu taaselustaks hea meelega noortele mõeldud tuletõrjeringi, kuid
möönab, et Assaku komando asukoht pole
logistiliselt kõige parem. Jüri ja Peetri lastel
on sinna keeruline iseseisvalt tulla.
Juusu unistab, et praegu paberil olev
päästjatele ja politseinikele mõeldud
ühise maja ehitus Jüris ka varsti teoks
saaks. Planeeritud on see Jaave kohviku
taga asuva elektrialajaama kõrvale.
„Siis oleksime rahva keskel ja see avardaks oluliselt meie võimalusi,“ kinnitab
Juusu. „Ka teisi riigi päästekomandosid
silmas pidades oleks parem, kui paikneksime pisut lõunapool. Jüri ongi ideaalilähedane asukoht.“
Andres Kalvik

Foto: Kädi Kuhlap

Konverentsi korraldust vedanud noorsootööspetsialist Kädi Kuhlap jäädvustas
hetke Pille Türneri läbiviidud töötoast
„Nutikad lahendused loodusainetes“.

Tehnoloogiaga
õndsuse või hukuni?
Lagedi Koolis toimunud Rae valla haridustöötajate ettevõtlikkuse konverentsil „Klikkiv põlvkond – võimalus või
nuhtlus?“ küsiti, kas me teame, millisesse
ühiskonda võiksid tänased õpilased sobituda ja kus edukad olla?
„Konverentsil viisin läbi töötuba „Tehnoloogiaga õndsuse või hukuni?“, kus õpetajad arutlesid informatsiooni ja tehnoloogia arengute pikaajalistest mõjudest, nii
positiivsetest kui ka negatiivsetest,“ meenutas sertifitseerimiskeskuse ASi juhatuse
liige Kalev Pihl, kes võttis kokku oma töötoa jutud järgmiselt: Sisuliselt on igal õpetajal vaja iga paari aasta tagant uuesti lahti
mõtestada maailm 10–20 aasta pärast, et
seada endale siht selgemaks, millisesse
ühiskonda tema õpilased võiksid sobituda
ja kus edukad olla. See visioon aitab teha
valikud, loob silla ka õpilastele tänasest
tulevikku ning suunab õpimotivatsiooni.
Täna koos õpetajatega vaatasime arengute
nii positiivseid kui ka negatiivseid võimalikke lõpptulemusi. Lõpuks tõdesime, et
keegi meist täpselt tulevikku ei suuda ennustada, kuid pigem jäid kõlama positiivsed stsenaariumid tulevikuks. Samasuguse
mõtteharjutuse peab ka iga lapsevanem
läbi tegema üsna sarnastel põhjustel.
Tehnoloogiaõpetuse õpetaja Timo Nikitin küsis aga tulevikku vaadates, et kuidas
arendada tehnoloogiat nii, et kõige keerulisemaks „masinaks“ jääks ikkagi inimene ise?
„Ma ei tahaks elada maailmas, kus masinad
loevad mu mõtteid ja teevad tööd ära enne,

kui olen neile käsklusegi kätte andnud. „Digielu“ on kiire ja mugav, kuid muudab meid
muu hulgas kahjuks ka laisaks, pinnapealseks ja eluvõõraks. Käeulatuses olevast tohutust infohulgast pole palju kasu, kui puudub
kriitiline mõtlemine, mille abil infot analüüsida ning praktikasse rakendada,“ arutleb Nikitin ja nendib, et tänasel päeval on
ta väga rahul, et saab oma töös igapäevaselt
kasutada näiteks 3D-printerit ja CNC-pinki.
„Ühelt poolt toimub tehnoloogia areng
lainetena ja võib ju arvata, et oleme jõudmas ühe laine tippu, kuid kes selles saab
kindel olla,“ arutles töötoas osalenud Peetri Kooli õpetaja Kaia Roots. Kindlasti on
tehnoloogia andnud meile hulgaliselt vaba
aega – palju asju saame teha n-ö käigu pealt
– ekraani tagant lahkumata. Samas mida
me selle saadud vaba ajaga pihta hakkame?
Kas suudame saadud aja mõistlikult ära
kasutada? Meie töötoas jõudsime vast seesuguse järelduseni, et kas tehnoloogia toob
meile õndsuse või huku, sõltub eelkõige
inimese endast – tema kohanemus-, vastutus- ja otsustusvõimest.“ Kaia Rootsi sõnul
ergutas Kalev Pihli eestveetud töötuba mõtlema tehnoloogia arengutele taas natuke
laiemalt asjadele.
Rae valla haridustöötajate ettevõtlikkuse konverentsi toetasid ITshop, Büroomaailm, AS Kalev, Veski Mati, Nevskaya PalitraHammond OÜ, Maheleib OÜ, Itaaliapitsa,
Telia AS, Maxima Eesti OÜ, Merrant.
Signe Heiberg
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Kätlin Truus ja Mamma Mia laululapsed.

Mamma Mia Kätlini
elu on täis muusikat
Mamma Mia Laulustuudio on kasvanud
sama suure hooga kui elanike arv Peetri alevikus – laululaste arv on tõusnud
mõne aastaga ligi 170-ni. Põlvast pärit
Kätlin asutas Mamma Mia Laulustuudio
kolm aastat tagasi pärast tütre sündi,
kui tal tekkis vastupandamatu tahtmine
lastega tegelema hakata. Enne seda oli ta
leiba teeninud Rahvusooper Estonia ooperikoori artistina.
„Kätlin on väga ambitsioonikas ja meeletu töövõimega inimene. Pisikeste lastega
oskab ta olla loov ja suurtega nõudlik. See,
et Mamma Mia Laulustuudio on niivõrd
kõvaks tegijaks tõusnud, on ainuisikuliselt Kätlini teene,“ iseloomustab Rae valla
tänukirja pälvinud Mamma Mia Laulustuudio juhti Kätlin Truusi tema kolleeg
Kadri Reinsalu.

Veab Peetri kooli bändi
Kel Peetri lasteaeda või kooli asja on, näevad seal tihtipeale seismas oranžikat autot.
Mamma Mia Laulustuudio kirjadega masin ootab parklas omanikku tihtipeale hiliste õhtutundideni. Just Peetri koolis KätRae Sõnumid • aprill 2016

lini päevad mööduvadki. Asjaosalise käest
on küsitud, kas ta ka ööbib koolimajas.
Lisaks Mamma Mia Laulustuudio juhtimisele Peetri koolis täiskohaga muusikaõpetajana töötav Kätlin ei anna endale ka
seal armu. Novembris hakkas tema algatusel tegutsema koolibänd. Kolm laulu selgeks õppinud seltskond tegi oma lavadebüüdi märtsis kooli ruumides toimunud
Filmiööl.
Kätlin ütleb, et ei soovi kaotada sügisel
Järveküla kooli õppima minejaid, kuid lisab, et laulustuudio keskus jääb ikka Peetrisse. Võimalik, et mõned tunnid viiakse
läbi uues koolis.
Kontsertidel käinud teavad, et Mamma
Mia lastel pole kombeks laulda tikksirgelt
kaks kätt kõrval. „Järgin klassikalise laulu
põhimõtteid, kuid mulle on südamelähedane muusikali žanr,“ täpsustab Kätlin.
„Võin uhkusega öelda, et tänu oma headele abilistele pole ma pidanud ühtegi tundi
ära jätma. Usaldan kaasõpetajaid täielikult.“ Kätlin on kaasanud oma abilisteks
Killu Rikkeri, Kadri Reinsalu ja tantsuõpetaja Angela Aaviku.
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Ooperilaulu lõpetanud Kätlin leiab, et
lastega tegelemine on hoopis teine ooper.
Vilumus tekkis tänu oma tütre Minnale,
kes mängulisele õpetusele kõige paremat
tagasisidet andis.

Tunnustus võttis silma märjaks
Kätlini sõnul on talle nii koolis kui ka laulustuudios jäänud silma lapsed, kellest võiksid
sirguda järgmised liislemsalud ja jüripootsmannid, kuid ta möönab, et teismeiga, kus
laste eelistused võivad üleöö muutuda, on
äärmiselt habras. „Üks andekas tüdruk vahetas näiteks laulmise ratsutamise vastu. Ma ise
jätsin ka noorena muusikakooli pooleli, kuid
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ema õnneks sundis mind jätkama,“ on Kätlin tagantjärele tänulik.
Laulustuudiosse, rõhutab Kätlin, võivad tulla ka need lapsed, kes viisi ei pea ja kellel lauluhäält pole. Tsirkuses pannakse
karud tantsima, asi siis üks laps laulma panna. „Mul on üks
tüdruk, kes esimesel aastal viisi ei pidanud. Panin ta tugeva
laulja kõrvale ja tänavusel kevadkontserdil näeb teda juba solistina esinemas,“ toob Kätlin näite.
Just jõulu- ja kevadkontserdid on need pidupäevad, mille
nimel lapsed nädalast nädalasse vaeva näevad. Suurepärase
organisaatorina on Kätlin suutnud peole meelitada ka mõne
esimese suurusjärgu tähe. Nii on tänu Rae valla toetusele
kontsertidel esinemas käinud Ott Lepland, Nele-Liis Vaiksoo
ja Birgit. Kevadkontserdi, mille teemaks on „Vana ja hea Eesti
klassika“, üllatusesineja valikul läbirääkimised veel käivad.
Peetri aleviku elaniku Kätlini pingutused pole jäänud tähelepanuta. Vabariigi aastapäeval tunnustas Rae vald silmapaistva ühiskondliku tegevuse või kultuurilise panuse eest seitset
inimest. Teiste seas pälvis tänukirja Kätlin. „See oli pauk selgest taevast!“ kinnitab veebruaris 34aastaseks saanud Kätlin
üllatust. „Pisar tuleb silma, kui näed, et sind on märgatud.“

Autost kostab Power Hit Radio
Mamma Mia Laulustuudio ja Peetri kooliga Kätlini erialane tegevus ei piirdu. Nädalavahetustel laulab ta ise. Variuse Teatri koosseisus lööb ta kaasa lavastuses „Viis kuud Vildega“ ning tihtipeale saab
Kätlinit näha-kuulda Rae kultuurikeskuses toimuvatel meelelahutusüritustel ja kontsertidel. Ja see pole veel kõik. Suure saladuskatte
all mainib Kätlin, et suvel võib ilmavalgust näha Rae valla muusikainimestest koosnev bänd, kus ka temal oma roll on ette nähtud.
Ehitusvaldkonnas tegutseval Kätlini abikaasal Raimond
Truusil ei jää muud üle, kui pere naisliikmete muusikalembusega leppida, kuid päris kõrvaltvaataja ta pole. „Raimond ise laulda ei oska, kuid tal on hea kõrv. Annab märku, kui laul ei kõla.
Raimondist on abi ka tehnilistes küsimustes,“ sõnab Kätlin.
Üksikutel vabadel päevadel meeldib Kätlinil käia külas oma
õel. Ajal, kui lapsed omavahel mängivad, saavad naised omi jutte rääkida.
Kui uurin, mis raadio Kätlini autoraadios mängib või eelistab ta rooli keerates vaikust, küsib särtsakas naine veidi umbusklikult, kas vastus läheb lehte? Saanud jaatava vastuse, ütleb
Kätlin, et vastavalt tema viieaastase tütre Minna muusikalisele
maitsele kostab kõlaritest Power Hit Radio.

Rae valla FB klubi tuleb
kokku taas aprillis
Järgmine Rae Facebooki grupi klubiõhtu toimub 13. aprillil Rae
Keegli ruumides algusega kell 19.00. „Meile tuleb külla Erik Sakkov, kellega räägime turvariskidest tänapäeva tsiviillennunduses,
lisaks on plaanis puudutada ka rahvusliku lennukompanii Nordica käekäiku. Meie õhtu teiseks teemaks on Compakt Kinnisvara
poolt Peetrisse rajatav uus spordi- ja vaba aja keskus,“ kõneles FB
klubi algataja ja grupi administraator Indrek Varik.
„Meie soov on korraldada Facebooki klubiüritusi regulaarselt
iga kuu teisel kolmapäeval, v.a juunis ja juulis,“ kõneles enam kui
3500 liikmega Facebooki grupi administraator.
Varik meenutab, et esimene üritus toimus 15. märtsil Rae
Keeglis, kus osales 14 inimest. Esimese kokkusaamise külalised
olid Kadrioru Pargi pikaaegne juht ja tunnustatud aednik Ain
Järve, kes rääkis meile uutest väljakutsetest taimedele. „Teiseks
külaliseks oli vallavanem Mart Võrklaev, kes kõneles valla arenguplaanidest.“
„Oleme välja kuulutanud ka klubile nime leidmise konkursi,
mille kohta ootame kõigilt ettepanekuid kas FBsse Rae gruppi
või siis aadressile indrek.varik@gmail.com. Soovime klubile leida
nime maikuuks. Nimi valitakse hääletuse teel ja võitjale on auhinnaks Aive Kubparti küpsetatud maitsev kringel.“
RS

Andres Kalvik

Luule Niinesalu

Peetri kooli direktor
Üle-eelmise õppeaasta keskel tekkis olukord, kus Peetri
lasteaed ja kool vajasid muusikaõpetajat. Pakkusime seda
kohta Kätlinile ja esialgu jagas ta ennast laulustuudio, lasteaia ja kooli vahel. Kätlini töökoormus oli suur, aga ta jõudis
kõike teha ja särada igal pool. Uut õppeaastat alustades tuli
tal koormust vähendada ning ta loobus lasteaia muusikaõpetaja tööst.
Kätlin on särav ja oma tööd südamega tegev õpetaja.
Ta oskab leida ja avastada lastes muusikalisi andeid ning
aitab neil omakorda laval särada. Ta lööb alati kaas erinevates ettevõtmistes ja on hea organiseerija. Kätlini peale
võib alati loota ja kindel olla!

märts
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Sportlik Rae valla mängude
sari tõi Rae kultuurikeskusesse
kokku pokkerimängijad
Esmakordselt Rae valla mängude sarjas
korraldatud pokkeriturniiril osales 25
võistkonda, mille hulgast parima tulemuse
tegi vähendatud koosseisus Aruheina Sõprade Selts, auväärsele teisele kohale tuli
Peetri Sport ja kolmandale kohale mängis
end välja võistkond Estanc.
„Eesmärk oli tuua meeskonnale punkte.
Turniiri alguses võitsin paar kätt õnne peale
ja see andis piisavalt stäkki mängimiseks.
Kui mul tuli hea käsi, siis mängisin. Sedasi
chip’e kogunes ja jõudsin finaallauda, kus
ainult õnne peale enam ei mänginud keegi,“ kõneles isiklikus arvestuses teiseks tulnud Kaido Jõgi Aruheina Sõprade Seltsist.
Kaido Jõgi ei salga, et pokkeri meeskondlik
võit andis palju indu juurde, et ka järgmistel
aladel hästi esineda. „Rae valla mänge ootame meeskonnaga alati.“
Maksimaalse punktisumma oma meeskonnale noppis aga Irena Mändmaa. Irena
isiklik võit tõi Rae veteranide võistkonnale
kokkuvõttes kuuenda koha.
„Irena oli vastasena tõsine mängija.
Mina ise ei ole live’is pokkerit väga palju
mänginud, viimati olin turniiril seitse aastat tagasi. Küll aga olen mänginud arvutis,“
kõneles Kaido Jõgi. Ta lisas, et kuna Aruheina Sõprade Seltsi meeskonnas oli vaid
neli mängijat, aga võidukarikaid oli ette
nähtud viieliikmelise meeskonna jaoks,
siis ühe karika kinkis Aruheina Sõprade
Selts Irenale.

Turniiril osales 115 mängijat

„Kaardimäng on mulle lapsest saati meeldinud, aga pokkeriturniiridel olen osalenud viimased kuus aastat. „Pokkeri
mängimine sarnaneb maletamisega, see
vajab keskendumisvõimet, kannatlikkust,
mitme sammu etteplaneerimist ja vastaste tundmaõppimist,“ kommenteeris Irena,
kes korjas kokku kõikide turniiril osalenud 115 mängija chip’id.
„Turniiripokker on minu jaoks nii hobi
kui ka meelelahutus. Õppida on veel väga
palju. Üritan pidevalt jälgida turniiride ülekandeid ja lugeda mängukäike analüüsivaid
artikleid. Mängustiile on erinevaid ja võima-
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Irena Mändmaa mängimas Rae kultuurikeskuses toimunud Rae valla mängude pokkeriturniiri finaallauas.

lusi palju – mängitakse positsiooni, vastast
ja mängufaasi,“ kõneles igapäevaselt IT-firmas Country Manageri ametis olev naine.
Pokkerimänguga alustajate juures on
Irena täheldanud, et mehed on mängides
julgemad ja riskialtimad. Naised kipuvad
olema oma mängustiililt kannatlikumad
ja tagasihoidlikumad. „Algajad mängijad
ei ole vastasena sugugi nii kerged, nagu
arvata võiks. Tihti tuleb neilt otsuseid,
mida ei oska oodata. Eks ka Rae valla
mängude pokkeris tuli ette ebamugavaid
olukordi,“ meenutas turniiri võitja.
Maailmakuulsa pokkerimängija Phil
Hellmuthi mängu kommenteerimisel kisub aga Irena ilme naerusuiseks. „Tema
mängu kohta on väga palju erinevaid arvamusi, aga peamiselt kõneldakse tema
oskusest vältida suuri riskantseid pankasid ja hoida panused omale sobivas suuruses. Phili isiksust ja mängu on raske kokku
võtta, seda peab lihtsalt nägema.“
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Pokker pole meestemäng

Rae veteranide võistkonna esindaja
Margus Esnari sõnul saadi turniiri
võitja oma võistkonna ridadesse üsna
viimasel hetkel. Esnari teada on Irena
käinud osalemas mitmetel pokkeriturniiridel ja üks tema viimastest väljakutsetest oli mäng Marokos.
„Jah, vastab tõele, jaanuaris sai
tõepoolest Marokos WSOP Circuit’il
mängimas käidud ja ühel turniiril ka
kaheksas koht saavutatud,“ kõneles
Rae valla mängude pokkeriturniiri
liider, lisades, et sel aastal on läinud
hästi ka ühel 71 mängijaga kohalikul
turniiril, kus ta lõpetas esimese koha
auhinnaga.
Pokker ei ole juba mitu aastat Irena jaoks ainult meestemäng. „Täna
on olemas eraldi ka iga-aastane Eesti
naiste pokkeriliiga ja on üsna tavapärane, et turniiridel on mängijatest 20–30% naised.“ Irena ise ei tee
vahet, kas tema vastas on mees- või
naismängija, aga kui paluda võrrelda, kumma sugupoolega on raskem
mängida, siis kaalukauss langeb naiste poolele, sest nemad mängivad ettevaatlikumalt.
Signe Heiberg

Miks toodi pokker Rae
valla mängude sarja?
Indrek Raig
Rae valla spordikeskuse
projektijuht
Rae valla mängudel on tegelikult
lisaks pokkerile kavas teisigi uusi
alasid. Juba on toimunud petank,
kus sündis ka senine osalusrekord
29 võistkonda. Ees on veel orienteerumine ja vibulaskmine.
Pokker tundub võistlusalana
paljudele võõrastav, kuid tegelikult
on see samasugune sport nagu näiteks kabe või mälumäng. Rae valla
mängude kavas on pokker ideaalne:
on ju sarja üks eesmärke tekitada
valla sportlikke kodanike seas parem ja aktiivsem suhtlusvõrgustik
ning pokkeris oli sellist sotsiaalset
suhtlust vaata veel et kõige enam
märgata. Siinkohal kindlasti tänud
Olybetile, kes aitas pokkeriõhustiku tuua kasiinost Rae kultuurikeskusesse.
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Ann Ly Maiki,
Carmel
Uibopuu,
Johanna
Johanson,
Dolores Tiitsu.

Noored ujujad noppisid medaleid
12. ja 13. märtsil toimusid Eesti noorte
meistrivõistlused lestaujumises. Jüri ujulast
osales võistlusel 14 sportlast spordiklubist
Fortuna, kellest saavutasid paremad tulemused Johanna Johanson, Ann Ly Maiki
Parts, Carmel Uibopuu ja Dolores Tiitsu.
Johanna Johanson võitis kokku 12
medalit, millest 2 olid esikohad: 25 ja 50
meetri sukeldumistes nii enda kui ka endast vanemate vanusekategoorias. Ann
Ly Maiki noppis kokku 5 medalit, millest
parimad olid hõbemedalid: 25 ja 50 meetri sukeldumises. Carmel Uibopuu jäi aga
kaks korda neljandaks – seda nii 400 kui ka
800 meetri ujumises. 800 meetri ujumises
jäi Carmel 0,2 sekundi kaugusele 3. kohast.
Väga häid tulemusi saavutasid ka Dolores
Tiitsu ja Ireen Metspalu, kes pääsesid 8
parima hulka.
Ann Ly ja Johanna osalesid ka se-
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gateateujumises, kus koos poistega
saavutas Spordiklubi Fortuna meeskond
2. koha, jäädes napilt alla Paldiskit esindavale Kuldlesta meeskonnale.
Tartus toimunud ujumisvõistluse „Tartu tähed“ 3. etapil osales spordiklubist
Fortuna 6 ujujat. Vanemate laste arvestuses võistlesid Jelana Lutsar ja Anna
Võsokovski. Kõige paremaid tulemusi
näitasid kõige pisemad 7- ja 8aastased:
Marten Siller, Timo Võsokovski, Sigmar
Nairismägi ja Jaanika Lutsar.
Marten Siller võitis 25 meetri seliliujumise distantsi. Timo saavutas 2. koha 25
meetri krooli ujumises ja Jaanika Lutsar 3.
koha 25 meetri rinnuli ujumise distantsil.
Sigmar jäi seliliujumises neljandaks ja krooliujumises viiendaks. Nooremad sportlased
pääsesid mais toimuvale finaalvõistlusele.
Vladimir Kunitsõn

Pallihallis peeti
meistrivõistlusi
standardtantsudes
12. märtsil toimusid Rae spordikeskuse
pallihallis Eesti meistrivõistlused võistlustantsus. Standardtantsude erinevate
võistlusklasside meistrid selgusid pika
päeva tulemusena ning Eesti meistriteks
täiskasvanute klassis tulid tänavu Madis
Abel – Aleksandra Galkina tantsuklubist
Leevi.
RS

Jüri Gümnaasiumi 6.b klassis õppiv 12aastane Marleen Niinsoo ja Lagedil elav 13aastane Fred Ots saavutasid juunioride 2. klassis 51 paari hulgas tubli 25. koha.
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Järgmiste detailplaneeringute koostamise
algatamisest
Uuesalu küla Kopra tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega
nr 463. Planeeringuala asub arenevas
Uuesalu küla elamukvartalis, kus paiknevad peamiselt 2-korruselised paariselamud või ridaelamud. Juurdepääs toimub olemasolevalt Kopra teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,27 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna detailplaneeringut pos 23
osas. Detailplaneeringuga muudetakse
Kopra tee 4 kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks, laiendatakse olemasolevat
hoonestusala ning suurendatakse hoonealust pinda.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava ala juhtotstarbeks määratud elamumaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1
on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,
üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.
Planeeritaval alal paikneva olemasoleva
hoone tegeliku kasutamise otstarbe alusel ühe uue ühiskondlike ehitiste maa
krundi planeerimisel säilib valdavalt
üldplaneeringuga määratud maa juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa
lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Vaida aleviku Hoidla tee 10 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 15.03.2016 korraldusega nr
408. Planeeritav ala asub Vaida alevikus,
kus Hoidla tee (riigimaantee nr 11202
Vaida-Urge kõrvalmaantee) kulgeb piki
kinnistu edela külge. Juurdepääs on kavandatud Hoidla teelt läbi reformimata
riigimaa. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,85 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmär-
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giks on Hoidla tee 10 maaüksuse jagamine neljaks elamumaa krundiks,
ehitusõiguse ja hoonestustingimuste
määramine, juurdepääsude, tehnovõrkude, liikluskorralduse ja haljastuse lahendamine.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.
• Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust
18.04.2016 - 01.05.2016 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9:
Lagedi aleviku Betooni tn 4 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 07.04.2015 korraldusega nr
477 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
01.03.2016 korraldusega nr 355. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Betooni
tänava ääres, väljakujunenud tiheasustusalal. Juurdepääs alale toimub Betooni
tänava kaudu. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ärimaa kinnistu sihtotstarbe
muutmine osaliselt elamu- ning ärimaaks, määrata krundile ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Rae valla kehtiva üldplaneeringu järgi
on alale ette nähtud olemasoleva ärimaa
juhtotstarve. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 7 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik
üldplaneeringu muutmine. Ärimaa kinnistu sihtotstarbe muutmine osaliselt
elamu- ning ärimaaks ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 01.05.2016.
Jüri aleviku Võsa tn 24 kinnistu ja detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 26.08.2014 korraldusega nr

1131 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
15.03.2016 korraldusega nr 406. Planeeritav ala asub Jüri alevikus üksikelamutega hoonestatud piirkonnas, Võsa tn
ääres. Juurdepääs planeeritavale alale on
planeeritud Võsa tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,75 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maatulundusmaa kinnistu jagamine kuueks elamumaa, kaheks maatulundusmaa, üheks transpordimaa ja
üheks üldmaa krundiks, määrata krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla
külaosade üldplaneeringuga, kus piirkond on ette nähtud väikeelamumaa ja
haljasala – parkmetsa maa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 01.05.2016.
Järveküla Männimetsa tee 43 kinnistu ja
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 25.11.2014 korraldusega nr
1606 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
22.03.2016 korraldusega nr 462. Planeeritav ala asub Järveküla külas, Männimetsa tee ääres. Juurdepääs alale on
planeeritud Männimetsa teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta 10.03.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 503 kehtestatud Järveküla küla LM Lao kinnistu ja lähiala
detailplaneeringut pos 21 ehitusõiguse
osas. Detailplaneeringuga ei muudeta
kinnistu kehtivat elamumaa sihtotstarvet.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeritavale alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 01.05.2016.
Kopli küla Mäeotsa kinnistute ning detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 08.02.2005 otsusega nr
359 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
22.03.2016 korraldusega nr 445. Planeeritav ala asub Kopli külas. Planeeringu-

vallavalitsus
alale juurdepääs on Linnu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,7 ha.
• Detailplaneeringu eesmärgiks on jagada
Mäeotsa kinnistud elamumaa sihtotstarbelisteks kinnistuteks, määrata hoonestustingimused, ehitusõigus, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneering on kooskõlas kehtiva
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 01.05.2016.
Veskitaguse küla Sõõru kinnistu ja lähiala II etapi detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 14. 09. 2004 otsusega nr
292 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
01.03.2016 korraldusega nr 338. Planeeritav ala asub Rae vallas Veskitaguse
külas, Pirita jõe ja Jägala-Pirita kanali
ühinemise koha läheduses, ehitatava
Sõõru elamukvartali kõrval. Juurdepääs
planeeringualale on Veskitaguse – Limu
- Pajupea külade vaheliselt Veskitaguse
teelt algava Sõõru tee ja Halli tee kaudu. Planeeringuala suurus on ligikaudu
16.3 ha.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille kohaselt rohevõrgustikus planeerides peab
säilima 90% territooriumist loodusliku
metsamaa või parkmetsana. Detailplaneeringuga nähakse ette olemasoleva
tiheasustusala vähene laiendamine rohevõrgustikus ilma kinnistu sihtotstarbe
muutmiseta elamumaaks. 90% kinnistul
säilib maatulundusmaa sihtotstarve ja
looduslik mets.
• Vastuväited ja ettepanekud detailplaneeringule esitada hiljemalt 01.05.2016.
Järgmiste detailplaneeringute kehtestamisest:
Järveküla Vana-Laasi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 15.03.2016 korraldusega
nr 407. asub Järvekülas, Vana-Järveküla
tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Vana-Järveküla teelt ning läbi riigi reservmaa piiriettepanekuga nr AT1601220001 maa.
Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 0,32 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ning
kaheks transpordimaa krundiks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused,

lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Lehmja küla Rukki tee kinnistute muutmise ja Liivatee katastriüksuse ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega
nr 444. Planeeritav ala asub Lehmja külas Rukki tee ja Pauli tee ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 69,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Rae Vallavolikogu 11.12.2007

otsusega nr 340 kehtestatud Lehmja küla Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ääres asuva Assaku aleviku
ja Lauda tee vahele jääva ala detailplaneeringut Rukki tee 4, 6, 6a, 8, 10, 12,
13, 13a, 13b, 14, 15, 17 ja 19 kruntide
osas. Määrata hoonestustingimused,
ehitusõigus ja juurdepääsud, lahendada tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.

1. aprillil algas Rae
Õpilasmalevasse registreerimine
Tänavu on malevakohti 140 noorele, kelle vanus jääb vahemikku 13–26 eluaastat. Registreerumine kestab 27. aprillini.
Maleva vahetused:
I vahetus 6.–17. juuni (vanus 13+; kestus 10 tööpäeva).
II vahetus 27. juuni – 3. juuli (vanus 15+; kestus 7 päeva, millest 5 päeval tehakse
tööd. See on ööbimisega malev Lagedil. Kohti 15 noorele! Noore elukoht ei pea olema
Lagedil, osaleda saavad kõik Rae valla noored vanuses 15+. Osalustasu on 30 €, mille
eest tagatakse noorele 7 päeva jooksul majutus, toitlustus, sisukas spordi- ja kultuuriprogramm ning maleva T-särk).
III vahetus 1.–12. august (vanus 13+; kestus 10 tööpäeva).
Malevlaste tööpäev algab kell 9 ja lõpeb kell 13. Päevas tehakse kokku neli tundi
tööd. Sellel aastal on malevlase tunnitasu 2,54 €.
Esimeses ja kolmandas vahetuses töötatakse juhendajate juuresolekul haljastusobjektidel, teises vahetuses aiandis.
Lisaküsimuste korral pöörduda julgesti noorsootöö spetsialisti Kädi Kuhlapi poole:
kadi. kuhlap@rae.ee, tel 605 6764. Täpsem informatsioon: http://www.rae.ee/opilasmalev
RS

Osale Rae tuleviku kavandamisel!
Austatud Rae valla elanikud, ettevõtjad, kolmanda sektori esindajad ja kõik teised, kellele läheb korda Rae valla käekäik!
Rae Vallavalitsus on uuendamas Rae valla arengukava. Sellega seoses olete oodatud
27. aprillil algusega kell 16 Peetri kooli aulasse (Pargi tee 6, Peetri), et paari tunni vältel üheskoos Rae valla tuleviku üle arutleda.
Arenguseminari tulemustest lähtudes ajakohastatakse tänases arengukavas kokku
lepitud eesmärke ja pikaajalist tegevusplaani.
Üritust aitab läbi viia konsultatsiooniettevõte OÜ Cumulus Consulting.
Lisainfo: Mari Liis Laanvee, arenguseminar@rae.ee, 605 6740 Tule ja mõtle kaasa!
Palume seminari parema korralduse nimel oma tulekust märku anda aadressil arenguseminar.rae.ee.
Rae Vallavalitsus
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Koostamisel
on Nabala
pärimusjuttude
kogumik
Nabala rahvapärimust ei ole siiani süstemaatiliselt kogutud ega kirjastatud.
Rae vallast pärit folklorist Mari-Ann
Remmel on andnud nõusoleku koostada rohkete fotodega illustreeritud raamat „Nabala. Kohajutud ja legendid“.
Ilmumine saab teoks 2017. aasta alguses, toetab Kultuurkapital ning käesolevaga pakume toetamise võimalust
ka kõikidele huvitatutele.
Kogumiku „Nabala. Kohajutud ja
legendid“ ilmumine võimaldab piirkonna pärimust raamatuks vormida ja
lugejateni tuua, et lood, muistendid ja
mälestused saaksid jagatud ega jääks
vaid arhiiviriiulitele või kaduvasse
inimmälusse.
Nabala teeb eriliseks loodus ja tugeva kokkukuuluvustundega kohalik
kogukond. Eriti tähenduslik on siinne
vetevõrk, mis kulgeb nii maa all kui ka
peal. Ka kohanimi Nabala, mis tuleneb
sõnast „naba“, lähtub tõenäoliselt nendest samadest veesoontest, mis ühendavad n-ö nabanööridena suuremaid
veekogusid.
Nabala oli omaette ja eraldatud,
soodega ümbritsetud metsatagune
kant. Nabala põliste juurtega kogukond on läbi sajandite püsinud ja kasvanud. Siinne külade arv on küll aja
jooksul muutunud, kuid terve hulk
praeguseidki külasid eksisteeris juba
muinasajal. Külategevus jätkub ka tänapäeval, MTÜ Sõmerlased esindab
Sõmeru küla Kiili vallas.
Kõikidele toetajatele soovime saata
ilmunud raamatu kingituseks ning loomulikult märgime toetajate nimed ka
raamatus ära. Raamatu ilmumist saab
toetada annetusega MTÜ Sõmerlased
kontole EE061010220249309222 SEB
pangas. Annetuse selgituses märkige
ära ka oma postiaadress, et raamat õige
toetajani jõuaks.
Nabala tänab roheluse ja rahuga.
Raamat tänab käeshoitava sisu ja iluga.
Katrin Martinson
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Elektroteraapia aparaat.

Foto: Anne-Liisi Mändmets

Passiivne elektroteraapia
suudab pakkuda
sporditrennile konkurentsi
Inimesed, kes ei saa mõjuvatel põhjustel trennis käia ja sporti harrastada, kuid
soovivad lihaseid treenida, nende jaoks on
ellu kutsutud elektroteraapia salong nimega Ultratone.
Tegin uudishimust läbi treeningtsükli,
mille pakkus välja Ultratone’i salong, mis
on end sisse seadnud Jüri tervisekeskuse
majja.
Eksperimendi eest vastutavaks isikuks
sai terapeut Anne-Liisi Mändmets. Eksperimendi sisuks oli kuus elektroteraapia
seanssi kehale ja näole. Kordade arvuks
sai kuus põhjusel, et see arv on soovituslik
miinimum, kui tahta ka visuaalset muutust.
Elektroteraapia 45minutiline seanss
algab elektroodide kehale kinnitamisega.
Elektroodid paigutatakse kehaosadele vastavalt sellele, kus on kõige suurem vajadus
lihaste vormimise järele. Mehed eelistavad
treenida kõhu või biitsepsi piirkonda, naised lasevad vormida oma kõhu-, reie- või
tuharalihaseid.
Kui terapeut vajutab modernsel aparaadil start-nuppu, ei hakka toimuma midagi
sellist, mida võib kogeda näiteks klassikalises massaažis, kus muditakse mõnusalt
lihaseid. Kehasse jõuavad impulsslained,
mis on erineva sageduse ja seeriatena
ning mis asuvad agaralt lihastega tööle.

Terapeut kõneleb, et koos lihastreeninguga aktiveeritakse seansi ajal vereringe- ja
lümfisüsteem ning nahaaluskude, mis aitab vähendada ümbermõõte. Kuigi kehal
tuntav toksimine, rullimine ja pigistamine viib mu mõttele, et äkki on ikka parem
teha regulaarselt metsajooksu, aitab terapeudi lubadus saada sportlik keha palju
kiiremini mõistagi pitsitamise ja raputamise lihtsamini ära taluda. Pealegi pidavat
elektroteraapial olema eelis tavalise trenni
ees, sest aparaat töötab lihasega tunduvalt
täpsemalt.
Kahe ja poole nädalaga läbi tehtud
kuue erinevatest programmidest koosnenud seansi järel on enesetunne igatahes
väga hea. Terapeudi sõnul ongi enamasti kliendid peale passiivset sporditrenni
rõõmsad, sest ilutööstuse jaoks sobivaks
kohendatud algselt taastusraviks loodud
elektroteraapia kaotab mõned sentimeetrid kindlasti.
Parimad tulemused pidavat terapeudi
sõnul olema isegi üle 20 sentimeetri. See,
milliseks kellegi lihas saab või kui palju ta
üleliigseid sentimeetreid maha raputab,
sõltub seansi kordade arvust ja eks pisut ka
elustiilist ja toitumusest.
Signe Heiberg
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Eesti suurim veoauto rehvide müüja

REHVIMEISTER as

otsib oma uute laiendatud rehvikeskusse

rehvide
monteerijat.
Ei ole hooajatöö. Tööaeg E – R kella 8 – 17.
Väljaõpe kohapeal. Palk 1400 – 1500 kuus.

Info: tel. 50 19 191 või toomas@rehvimeister.ee

SPORTLAND ÜLEMISTE ERIPAKKUMINE

KÕIK JALGRATTAD -20%

INTRESS
0 kuud
Periood: 1 €
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Sportlandi 20% sooduskupong on võimalik realiseerida kõikide Ülemiste Sportlandi
jalgrattamudelite soetamiseks. Soodustus ei laiene Sportlandi teistele kaupadele.
Allahindluskupong on kehtiv ühekordse soodustusena täishinnaga tootest.
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Aprillis rehvivahetusega
veermiku kontroll TASUTA
Kontrolli tulemusena vahetatavad
varuosad soodushinnaga -10%
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

Aprilli
pakkumised!
JUUSTE VÄRVIMINE MATRIX VÄRVIGA
SILMAD BAAS                                          

29

 10

SOLAARIUMI KAART 40 MIN.                  
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KANGAS
KULUNUD?

MAI LATTE
VIIMISTLUSE VÄRSKENDUS
Pealiskanga
vahetus,
MÖÖBLI
PARANDAMINE
polstritööd,
MÖÖBLI RESTAUREERIMINE
kanga REMONT
müük
MÖÖBLI
TOOLI REMONT
LAHTISTE TAPPIDE LIIMIMINE
VANA MÖÖBLI PARANDUS
KATKISE MÖÖBLI REMONTIMINE
RIIDEVAHETUS
KANGA VAHETAMINE
POLSTRITÖÖD
POLSTERDAMINE
LAUAPLAADI LIHVIMINE
VIIMISTLEMINE
VÄRVIMINE
LAKKIMINE
POROLOONI
VAHETUS
MÖÖBLI
PARANDUS
VIIMISTLUSTÖÖD
RESTAUREERIMINE

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

+372 5551 9412
info@mailatte.ee

Küti tee, Peetri
www.mailatte.ee

2014 MUDELID - 20% SOODSAMALT
MÜÜGIL 120 MUDELIT KOGU PERELE
LAORUUMID

GARAAŽID

KAUPLUSED

HAAGISED

KONTORID

SPORDIRUUMID

LIIMIVABAD ISELUKUSTUVAD PÕRANDAPLAADID
PAIGALDA VANALE PÕRANDALE VÕI BETOONILE
PAIGALDUS LIHTSAMAST LIHTSAM

WWW.FORTELOCK.EE

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

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

Rae valla
elanikele
lisavarustus

-10%

soodsamalt"
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VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld, freeskohale ja kui vaja, paneme paika.
Pakume kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
(ratasekskavaator, roomikekskavaator 17 t või
3 t) ja tõsteteenust (teleskooplaadur 17 m).
külje peale kallutamise võimalusega).
Olemas ka roxon, postiaugu puur,
minilaadur Bobcat, pinnasetihendaja
250 kg, murutraktor, mururull,
minikallur.
Helista 5342 5009 – aitame jõu ja nõuga!

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

VÄLJAKU TN 5, KORTERELAMU

LAADUR-EKSKAVAATOR
(Caterpillar 444F2)

Kaevetööd, planeerimistööd,
laadimistööd, lumetõrjetööd
Vajadusel toome kohale ka
puistematerjalid (liiv, kruus, killustik)
Olemas kaevekopp, planeerimiskopp,
libliksahk talviseks teehoolduseks

Hind kokkuleppel või alates 30€/tund.

56 86 86 88
Rae Sõnumid • aprill 2016

info@viaston.ee

MÖBLEERITUD NÄIDISKORTER
koos mööbli, köögi ja tehnikaga valmib aprillis.
Helista ja tule vaatama!
Risto Saaremets
+372 5100 212

ku5.ee
www.valja

PARTNERLUSES:

www.hansaviimistlus.ee

reklaam 31
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reklaam
ESIMENE KUU ON TAUSTA
DOKUMENDID KULLERIGA
TASUTA RAAMATUPIDAMISTUGI

HELI- JA
VALGUSTEHNIKA
RENT

Diiselmootori
pumpade ja pihustite
remont
sõidukite ja rasketehnika
remont, hooldus

Lisa meeleolu ja värvi oma peole!

45
Tel 5680 4505

Tuleviku tee 4a, Peetri alevik
Tel: 60 50 250  OÜ Karla Auto O.K.  
www.karla.ee

www.teadmisteinstituut.ee
www.muinasjutumaa.ee

Otsime oma rõõmsasse ja
töökasse kollektiivi positiivseid,
õpihimulisi ja kohusetundlikke

ettekandjaid/kelnereid ja
nõudepesijat/koristajat.
Kui oled huvitatud, siis palun kirjuta
meile veskiresto@gmail.com (lisa oma CV
manusesse) või helista numbril 56157242.

KÕIGE TERVISLIKUM
E-POOD

www.cerbos.ee
Tel: 501 5340

TEE TERVISLIKUD OSTUD

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

tervis24.com

Vaida Hambakliinik
JÜRI PUHASTUS OÜ

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

Pakume järgnevaid teenuseid
Muruniitmine ja trimmerdamine
Kojameheteenus

Arsti vastuvõtt E,K,N
Info 5348 9134

www.juripuhastus.ee
info@juripuhastus.ee
55589982
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600 5074
www.vaidahambaravi.ee
Tegevusluba: L04038

reklaam 33

TAIMAUT
LASTELAAGRID
SUVI 2016
SPORDI- JA UJUMISE
LASTELAAGER KLOOGARANNA
NOORTELAAGRIS
17.06.2016 -22.06.2016
PUHKE-, SPORDI- JA
KERGEJÕUSTIKULAAGER
KARKSI-NUIAS
27.06.2016 – 03.07.2016
VABAAJA- JA PUHKELAAGER
KARKSI-NUIAS
11.07.2016 – 17.07.2016
SEIKLUSLIK PUHKE- JA VABAAJA
LASTELAAGER PÄRNUMAAL
31.07.2016 – 06.08.2016

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

Vääna Puukool OÜ
pakub üle
100 sordi
Eestis kasvatatud
hea hinnaga
elupuu,
okaspuu
ja lehtpõõsa.
Meilt leiad taime,
mis rõõmustab Sind ka
peale esimest talve.
Lisainfo
www.väänapuukool.ee
Ootame Sind puukooli E-R 8-18
ja alates maist ka L 10-16.
Asume Harku vallas, Vääna külas,
Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577.

MÜÜA
Kesk-Aasia lambakoera
kutsikad tituleeritud
vanematest.
Sünd. 27.01.16.
Parim tark kaitsja
Teie perele ja kodule.
EKL tõutunnistus,
kiip, pass, vaktsineeritud.
Tel. 5648 4817
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kuulutused
REAKUULUTUSED APRILL
Ostan garaaži Jüris. Kontakt 5564 5464
Otsime puhastusteenindajat õhtusele objektile. Lisainfo: 622 8591
14.–19.06 reis Gotlandile. Buss väljub Jürist.
Täpsem info telefonil 502 9006 või kodulehel www.alustamealgusest.ee
Müüa lõhutud küttepuud kohaletoomisega:
lepp 33 €/rm, sanglepp 35 €/rm, kask 39 €/
rm. Tel 509 9598
Teen kevadisi saetöid aias, hekilõikus, vajadusel võsalõikus. Tel 5554 7291
Müüa garaaž Jüris Rebase tänaval. Tel 551 7048
LOOMASÕNNIK 7 T – 150 €, 15 T – 220 €.
MULD, KILLUSTIK, LIIV. Tel 5697 1079,
taluaed@hot.ee
Muru niitmine ja õhutamine, võsalõikus, hekkide hooldus, tänavakivi puhastus, viljapuude
hooldus, ohtlike puude langetamine, lehtede
koristus 5886 6044, www.niidumeister.ee
Müüa Jüris otse omanikult 4-toaline korter:
kolm eraldi tuba ja avar elutuba, köök, eraldi vannituba ja WC, rõdu. Tel 5621 8638
(õhtuti pärast kella 18)
Müüa toored küttepuud – lepp 33 €/
ruum, sanglepp 36 €/ruum, kask 39 €/ruum.
Alates 7 rm transport tasuta. Tel: 5551 8498
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee.
Säästa kuni 60% küttekuludelt! Mitsubishi
Heavy õhksoojuspumbad koos paigaldusega alates 999 eurost. Tel: 666 1355, www.
kodukliima.ee

Müüa kuivad kütte- ja kaminapuud, lahtiselt ja 40 l/60 l võrgus, kütteklotsid 5–30 cm
40 l võrgus 1,79 €, tulehakatus 40 l võrgus ja
saepuru kotis, tel: 501 8594, kaminapuu.ee

MAAKIVIAIA
TAASTAMISE
KOOLITUSPÄEV
7. ja 8. mail Jüri kirikuaias

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

Koguneme kell 10.00 Jüri kiriku juurde

Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: lepaklots 5 x 20 cm, kaseklots 5 x 20 cm, lepp 30 cm,
kask 30 cm, saar 30 cm, puitbrikett 10 kg. Hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport
Kiili, Rae, Viimsi valda tasuta. Tellimine: 5198
9070, info@unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee

Osalustasu: 3 eurot.
Kiviaia taastamist juhendab Alo Peebo
Osalemiseks on kindlasti vajalik
eelnev registreerumine.
Koolitustasu sisaldab koolituse
juhendamist ja ühist lõunasööki.

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

Registreerumine: http://doodle.
com/poll/f5ekkzhzu4n3urza
või Andres Seepter tel 5551 0622

Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase. Pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Soovin osta endale sōidukorras sōiduautot.
Vōib olla ka ilma ülevaatuseta.

Kaasa: töörõivad vastavalt ilmastikule
ning töökindad.

Korraldajad: Rae Vallavalitsus ja Muinsuskaitseamet
Küsimused:
Andres Seepter
andres.seepter@rae.ee
Ly Renter
ly.renter@muinas.ee
tel 528 8105

Tulen kohale, maksan ja vormistan kohapeal vōi soovi korral Arkis. Ostuga on kiire
Tel: 5819 0200
Garanteeritud kaalukaotus koduse tervisliku toitumise abil. Arstide heakskiit! Alates
vaid 6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid
e-poest: www.lipuvabrik.ee
Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja 501 1628. Tim

Võsukese Lasteaed

Jüris otsib oma ägedasse meeskonda
tervishoiutöötajat (koormus 0,5)
ja tugiisikut (koormus 1).
Täiendavad küsimused ja/või CV tuleks
esitada hiljemalt 15. aprilliks 2016
aivi@v6suke.edu.ee, 5556 0197.

KOPLI KÜLA
KOOSOLEK
29. aprillil algusega
kell 18.30 Lagedi koolis
Info: indrek.varik@gmail.com
või tel 518 2439
PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
MÄRTSIKUU
11. märts Suurekivi 12 gaasi hais majas
16. märts Likvideeriti autoavarii ringteel, Jüri ringil
21. märts Abistati kiirabi Jüris, Aruküla teel
27. märts Kustutati Saku vallas autoremonditöökoda
30. märts Koristati Tartu maanteelt allaaetud metsloom
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Märtsis
registreeritud
sünnid
FRED HERMAN ÕUNPUU
LUKA HINK
THEO BERLINBERG
MELKER RIIGOR
ROBERT KEVORKYAN
HARALD LINK
JASPER PAAS
KARL TRIIK
EKE ARON TREI
KARL-MARTIN LUHARI
THEODOR LEPVALTS
HUGO MARTIN
THORMI PROMET
SEBASTIAN LILLSAAR
BERT INGVER
SIMON MATETSKI
SEBASTIAN MÄGI
MIRON FADEJEV
SANDER JOOST
FELIKS KESVATERA
MARIE-LIIS TOOMLA
ISABEL MÄEOTS
KAILA KALLAKAS
MARIA ADELE LUCIANI
JULIA KOLSANOVA
TEELE TOOMAS
ELEONORA MARGUS
INES KALEKIN
ELIZABETH TOMBRE
HELANDRA LAAN
NATALI MARII KIMALANE
HANNA KITSEMETS
ISABELLA TARS
KARMEL JALAKAS
ISABEL KULGEVEE
SIGRID PELEŠEV
HEIDI ESKO
SOFIA KAASIK

APRILLIKUU SÜNNIPÄEVAD
KALJU HÕRRAK 94

HILJA KIKKAS 80

ALEXEY STASENKO 91

KALJU KAASIK 80

SELMA VIRKOJA 91

ENN KESA 75

IRENE ANNUS 89

ARNOLD PÕLDMÄE 75

MARIA PALM 87

TIIA VÖLCKER 75

MEINHARD SAADI 87

REET HELDT 75

ALEKSANDRA SUGLOBOVA 86

IMBI BEEK 75

ENDEL-JOHANNES PUHM 84

ÜLO SOKK 75

HELI VAAKS 84

VEIKO VAHTRA 75

LINDA MITT 83

RAIMOND KARDIN 75

LILIA OHTLA 83

EDUARD VELBAUM 75

TEREZA PROMAN 83

REIN LUHAJÄRV 70

NADEŽDA KODASMA 83

TATIANA NOSULENKO 70

HELMI TIMUSKA 83

ARVO NEIMAR 70

VÄRDI LOKK 83

RAIVO MEIER 70

VIIVE VIIRA 83

MARIKA OBERŠNEIDER 65

HANS OJA 82

VASSILI KLIMOV 65

OLGA NIINEPUU 82

MAIRE MÜRKHAIN 65

LEMBI KOPPEL 80

HEIKI HEINPÕLD 65

LEHTE UDRAS 80

HELGI POOLAK 65

Avaldame sügavat kaastunnet
omastele armsa

MARIA KAASIKU
surma puhul.
Memme-Taadi klubi ja
Lustiliste ringi liikmed

Märtsis lahkunud
HANS POLTIMÄE
VOLDER PINTMAN
ANTS RÄMMELD
ALINE KALLASTE

POLITSEI ÜLEVAADE REGISTREERITUD
OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST MÄRTSIS

LEIDA KÜTSEN

• 2.03 leidis Soodevahe külas aset vägivaldne röövimine.
• 2.03 teavitati, et Peetri alevikus Juhtme tänaval on sisse murtud kortermaja keldritesse ja varastatud sealt erinevaid esemeid.
• 4.03 teavitati, et Lehmja külas on ehitussoojakust varastatud luku lõhkumise teel
erinevaid tööriistu.
• 13.03 märtsil teavitati, et Seli külas asuvast talu kõrvalhoonest on varastatud erinevaid esemeid.

MARIA KAASIK

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

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

NIINA TUVI
ELVI VAHAR
AINO TIRMAN
VALERIA ZELTSER

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7050 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Foto: Tiit Mõtus

Fotol vasakult Nordeconi juhatuse esimees Jaano Vink, Järveküla Kooli õpilane
Tristan Sebastian Haddad, direktor Mare Räis ja abivallavanem Madis Sarik.

