OKTOOBRINUMBRIS:
• Rae vald tunnustas parimaid
haridustöötajaid
• Külastame Järveküla kooli
algklasside maja
• 25 aastat tagasi oli toidu
ostmiseks vaja talonge
• Jüris toodetakse
ulmehinnaga moodulmaju
• Viimast korda
sibulaaktsioonist
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Rae valla ametlik väljaanne

RAE VALLA
ARENGUKAVA
STRATEEGILISED
EESMÄRGID
Rae vald on aastaks 2025
kõrgelt hinnatud elu- ja majanduskeskkonnaga
säästva arengu põhimõtteid järgiv
tegus kohalik omavalitsus.
Arengukavas planeeritud
investeeringutest lk 2–3

2

vallavalitsus

Lähikümnendi
arenguplaanides jätkatakse
lasteaia- ja koolikohtade
juurdeloomist
Septembri volikogus vastuvõetud Rae
valla arengukava aastani 2025 näeb
ette mahukaid investeeringuid haridusvaldkonda, samuti seab dokument
oluliseks sihiks esmatasandi terviseteenuste kättesaamise Jüris ja Peetris
ning panustab teede infrastruktuuri
arengusse ja kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamisse suuremate
elamupiirkondade vahel.
Arengukava koostamise kaudu saab hästi
kaardistada probleemid ja panna paika sihid
vajalike teenuste kättesaadavaks tegemisel.
Kuid kas keegi suudab piinliku täpsusega
öelda, kuidas rände- ja sündimuskäitumine
Raes täpselt olema saab. See sõltub paljudest
asjadest ning alati peab käepärast olema
plaan A ja tagataskus plaan B.
OÜ Cumulus Consulting analüüside ja
prognoosidele toetuva tagasihoidliku baasstsenaariumi korral kasvab 2025. aastaks
rahvaarv Raes 17 500 inimeseni, kuid kuna
baasstsenaariumis arvestatakse kasvu aluseks iivet, toob Cumulus Consulting välja
veel kasvustsenaariumi, mis võtab arvesse
viimaste aastate rände- ja sündimuskäitumist ning kasvustsenaariumi alusel elab Rae
vallas elanikke 2025. aastal ca 23 500.
Baasstsenaariumi järgi prognoositakse
eesseisva kümne aasta jooksul kõige enam
rahvaarvu suurenemist kahes vanusegrupis, millest üks on kooliõpilased ja teine
eakad. Kasvustsenaariumi korral on näha
ette ka eelkooliealiste vanusegrupi suurenemist, sest enamjaolt valivad Rae omale
elamiskohaks noored pered.
Rae valla lähikümnendi arengukavas on
arvestatud kasvava lasteaia- ja koolikohtade
loomise vajadusega, kuid pidevalt andmetega töötades peame leidma optimaalsema
variandi juurdeloodavate kohtade arvus.

2016–2019 prioriteedid

2016. aastal teame, et arvestades juba
sündinud laste arvu ja sisserännet Peetri piirkonda, jätkub koolikohti koos sel
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Piirkonnad, kuhu on planeeritud
uued hooned.

Rae vald aastal 2025
Peetri kanti iseloomustavad üksikelamud, paaris- ja ridamajad; soositud
on äritegevus, mis toetab inimeste
igapäevaelu. Lagedi kandis on peamine elu- ja tootmistegevus koondunud
Tallinna ringtee äärde. Vaida kant on
valdavalt haja-asustatud, tiheasustus on iseloomulik Vaida alevikule,
mis on valla lõunaosa keskuseks. Jüri
kandile on sarnaselt Peetriga omased
üksikelamud, paaris- ja ridamajad,
samuti igapäevaelu toetav majandustegevus. Jüri alevik on Rae valla peamine teenuskeskus.

sügisel valmiva Järveküla kooliga õppeaastani 2018/2019. Üks suurtest investeeringutest saabki olema koolikohtade
juurdeloomine Peetrisse, sest omavalitsuse ülesanne on tagada oma elanikele
põhiharidus. Ettevalmistustööd juba käivad ja Peetri kool saab tuleval aastal juurde moodulhoone. Moodulhoonete paigaldus koolide juurde õigustab end igati,
toetudes naaberomavalitsuste näitele.
Majade kvaliteet on kõrge ja need ehitatakse vastavalt vajadustele. Samas saab
arvestada sellega, et kui tulevikus kooliskäijate arv langeb, saab moodulhoone
selle rendileandjale tagastada.

vallavalitsus
Haridusvaldkonna investeeringuteprojektidest lähevad järgmisel aastal töösse
Järveküla lasteaia ehitus ja Lagedile uue
lasteaia ehitamine, mille arvel vabanevad
ruumid koolile. Samuti on järgmisel aastal
plaan laiendada 2. etapi võrra Vaida kooli
ning ning 2017. aasta alguses avame vanas
käsitööõpetuse majas Vaida Noortetoa.
Noortekeskuse ehitame kindlasti Lagedile ja Peetrisse ning nende mõlema
teostus on väga lähedal, mis lisarahastuse
saamisel realiseerub 2018/2019.
Esmatasandi terviseteenuste parandamine ja kättesaadavamaks tegemine on
lähikümnendi arengukavas samuti olulisel kohal. Euroopa Liidu regionaalarengu
fondi kaasrahastusel saab Jüri moodsa
tervisekeskuse. Peetrisse on vaja ehitada
samuti esmatasandi teenuseid pakkuv tervisekeskus ja aleviku n-ö keskväljaku osa,
mis aitab kaasa kogukonnaelu aktiviseerumisele.
Tervisekeskuse ehitamiseks loodab
vald saada kaasrahastust Euroopa Liidu
regionaalarengu fondist, kuigi programmi
koordineerivalt ministeeriumilt on tulnud
esialgu eitav vastus. Töötame selle nimel,
et Peetri tervisekeskus siiski saaks ehitatud.
Omaette suur peatükk on arengukavas teede infrastruktuur. Eesmärk on elukeskkonna ja turvalisuse parandamiseks,
samuti terviseedendamiseks ja liikumisharjumuste suurendamiseks ühendada
suured elamupiirkonnad kergliiklusteedega. Tahame muuta lõunapoolsetel aladel
kõik koolibussi marsruutide teed tolmuvaba kattega teedeks.
Samuti tuleb hakata teostama suuremaid remonte Peetri piirkonnas, kus ca
10 aastat tagasi rajatud teekatted vajavad
suuremaid hooldusremonte ning lisaks on
puudu mitmetest aleviku sisestest ühendusteedest. Suuremaid töid nimetades
jätkame ka Jüri kortermajade piirkonna 3.
etapi ehitustöödega. Aastatel 2017 ja 2018
on plaanis välja vahetada kogu Vaida aleviku tänavavalgustus ning asendada see
kaasaegsete LED lahendustega.
Kokku on investeeringute kogumaht
arengukava perioodi 2016–2025 jooksul
ligikaudu 35 miljonit eurot, sellele lisaks ca
10,4 miljonit riigigümnaasiumi, sotsiaalmajade ja hooldekodu tarbeks, mille rahaline põhivastutus ei lasu vallal. Kokku tuleb
valda investeeringuid 45 miljoni jagu.
Rae valla arengukavaga saab tutvuda
aadressil www.rae.ee/arengukavad
Mart Võrklaev
vallavanem

Investeeringute loetelu Rae valla
arengukava 2016–2025 baasil
• Jüri jäätmejaama rajamine 2017
• Lagedi alevikku jäätmepunkti rajamine 2018
• Jüri alevikku kompostimisväljaku rajamine 2018
• Kurna mõisa pargi korrastamine 2017–
2020
• Lehmja tammiku korrastamine 2019–2022
• Lagedi biotiikide likvideerimine 2018
• Aaviku-Vaida kergliiklustee 2017
• Jüri-Lagedi kergliiklustee 2018
• Rae küla – Assaku kergliiklustee 2017
• Lagedi-Tuulevälja kergliiklustee 2018
• Vana-Tartu mnt lõigus Peetri-Tallinn
kergliiklustee 2016
• Järveküla-Assaku kergliiklustee 2020
• Aruküla tee (Veskitaguse-Seli lõik)
kergliiklustee 2020
• Asulate ühendamine kergliiklusteedega ja kergliiklusteede arendamine perioodil 2021–2025 hõlmab
• Vaidasoo-Urvaste kergliiklustee
• Kurna-Jüri kergliiklustee
• Vaida-Aruvalla kergliiklustee
• Vaida-Pajupea kergliiklustee
• Nabala tee kergliiklustee
• Peetri piirkonna tänavavalgustuse asendamine LED-valgustitega 2019
• Turu tee – Kindluse tee kergliiklustee 2020
• Sildade ehitus ja projekteerimine vastavalt teehoiukavale 2017–2020 *
• Teede projekteerimised, ehitused ja
rekonstrueerimised vastavalt teehoiukavale 2017-2025 *
• Teede hooldusremondid vastavalt teehoiukavale 2017-2025 *
• Olulisemate kruusateede mustkattega katmine vastavalt teehoiukavale 2017–2025
• Vaida piirkonna tänavavalgustuse rekonstrueerimine 2017–2018
• Tavandimaja ehitamine Jüri kalmistu
juurde 2020–2022
• Jüri keskväljaku rajamine 2020
• Jüri terviseradade tugitaristu täiendamine (ruumid treeneritele, kunstlume tootmise võimaluste loomine) 2018–2019
• Tallinna ja Järveküla liikumisradade ühendamine koostöös Tallinnaga 2019–2021
• Vaskjala puhkeala ja ujumiskoha rajamine 2021
* kirjeldatud eelarvestrateegias 2017 - 2020

• Koerte jalutusväljakute rajamine Jürisse ja Peetrisse 2018–2019
• Jüri staadioni renoveerimine, sinna
juurde erinevate palliväljakute rajamine 2019–2020
• Limu järve piirkonda matkaradade rajamine 2021–2023
• Peetri laululava, platsi ja noortekeskuse välja arendamine 2019
• Disc-golfiraja rajamine 2017
• Ülemiste-Vaskjala kanali äärne terviserada 2017–2020
• Uuesalu küla Liivajärve puhkeala ja
supluskoha rajamine 2017–2018
• Suusamäe ehitus (I etapp) 2016–2024
• Vaida Põhikooli laienduse II etapp
2017–2018
• Vaida Põhikooli ruumides noortekeskuse noortetoa avamine. Pärast II etapi
valmimist
• Peetri kanti täiendavate koolikohtade
rajamine 2016–2020
• Järveküla uue lasteaia rajamine (180
kohta) 2017
• Peetri Lasteaia-Põhikooli juurde koolimooduli ehitamine 2017
• Lagedile lasteaia ehitamine, vabaneva
pinna arvel põhikooli klasside arvu
suurendamine 2017–2018
• Lagedile noortekeskuse-külamaja ehitamine 2018
• Esmatasandi tervisekeskuse uue hoone
ehitamine Jürisse, sh korterite väljaostmine 2016–2018
• Tervisekeskuse rajamine Peetrisse 2017–
2018
• Koostöös erasektoriga hooldekodu laiendamine või uue ehitamine 2023–2025
• Eakatele mõeldud päevakeskuse (sotsiaalkeskuse) loomine Jürisse 2018
Riigi investeeringuprojektid Rae valda:
• Sotsiaalmaja(de) ja munitsipaaleluruumide ehitamine (30 korterit) 2021–2023
• Riigigümnaasiumi rajamine Jürisse
2018–2020
Allikas: Rae valla arengukava 2016–2025
Investeeringutest põhjalikumalt
www.rae.ee/arengukavad

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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vallavalitsus
Vana-Tartu maantee
lõik suletakse
teekatte remondiks
10-28. oktoober
Seoses sõiduteekatte remondiga VanaTartu maantee lõigus, mis algab Tallinna piirilt ja lõpeb Tartu maanteel,
toimub liikluse ümberkorraldamine
ajavahemikus 10 -28. oktoober.
Tee- ehitaja Viamer Grupp OÜ teatel sulgetakse kogu maantee lõik ning
liiklus on vastavate tähistega ümbersuunatud Peetri aleviku kaudu, kuid
ühistranspordi jaoks läbipääs tagatakse.
Lisaks sõiduteekatte remondile toimub Vana – Tartu maantee äärde kergliiklustee ehitamine Väljaotsa teelt kuni
Tartu maanteeni ning tee valmib novembri alguses.
Kergliiklustee ehitamiseks on saadud
toetust Euroopa Liidu fondi meetmest
„Linnaliste piirkondade arendamine“.
RS

TEADE
Kuni aasta lõpuni tegeleb tänavavalgustuse riketega Veeberi
Elektritööde OÜ.
Teata mittepõlevast või vilkuvast tänavavalgustuslaternast.
Rikketeated ja kontakt:
Aare Tohver, e-post:
raetv@veeber.ee,
telefon: 509 2447

Rae vallavolikogu
keeldus Raasiku valla
liitumisettepanekust
Rae volikogu esimees Agu Laius selgitas
ERR-ile, et Rae ja Raasiku liitumisega halveneks ennekõike Rae valla sotsiaalmajanduslik olukord ning pikemas perspektiivis
pidurduks elukeskkonna areng.
Laius lisas, et 16 650 elanikuga Rae vald
vastab seadusega ette antud 5000 elaniku
nõudele ja samuti soovituslikule 11 000-le,
mille tõttu ei ole liitumine vajalik.
„Pärast Raasiku vallavolikogult liitumisettepaneku saamist analüüsiti Rae vallavalitsuses põhjalikult võimaliku ühendvalla
finantsvõimekust ja avalike teenuste kättesaadavusega seotud küsimusi ning leiti, et
liitumine Raasiku vallaga vähendaks senist
Rae valla elanikele osutavate teenuste kvaliteeti ja teenuste kättesaadavust,“ ütles Laius.
Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul
on vallavalitsus põhjalikult võrrelnud kahe
valla arengukavasid ja investeeringuvajadusi.
„Analüüsi käigus selgus, et mõlemal
vallal on suured investeeringuvajadused,
mida on vaja katta laenudega. Rae vallal
tuleb lähema kahe aasta jooksul juurde
luua lasteaiakohti Järvekülla ja Lagedile, samuti ehitada juurde uusi koolikohti
Peetri piirkonda, panustada tervisekeskuste rajamisse, ühendada ühtsesse kergliiklusteede võrku kõik suuremad asumid
ning viia koolibussi marsruudid tolmuvaba katte alla,“ kirjeldas Võrklaev, kelle sõ-

nul plaanib Raasiku vald samuti mitmeid
investeeringuid haridusvaldkonda, teedesse ja kergliiklusteedesse.
Võrklaev tõi liitumise juures miinusena
välja ka selle, et ühendvalla moodustamisel
tuleb ühtlustada kõik toetused ja haridustöötajate palgatasemed, mis tähendaks küll
Raasikul suuremaid toetusi ja palkasid, aga
Raes ühtlustumise kaudu kasvu ei tule.
„Rae areng pidurduks nii investeeringutes kui ka palkade-toetuste kasvus, sest
paratamatult kõigeks raha ei jätku,“ kommenteeris Võrklaev.
Laiuse sõnul on ta liitumisettepaneku
teemal kohtunud ka Rae aleviku- ja külavanematega ja saanud nendelt üksmeelse
tagasiside, et liitumist ei pooldata.
Raasiku vallavanema Raivo Uukkivi
hinnangul ERRile on ühinemisettepaneku
tagasi lükanud Rae vallajuhtide ettepanekud otsitud, trafaretsed ja naeruväärsed.
Rae vallavolikokku kuuluva Uukkivi sõnul on kummaline, et Toompeal valitsuskoalitsiooni kuuluva erakonna esindaja
haldusreformile vastu seisab, väites, et tegemist on ilmselt kartusega kaotada oma
ametikoht.
Liitumisettepanekust keeldumise poolt
hääletas 12, vastu 10 volinikku.
RS

E-toimingute
läbiviimiseks paigaldati
vallavalitsusse infokiosk

IT-juht Hannes Raimets tutvustamas puutetundliku ekraaniga infokioski. Foto Rae Sõnumid
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Rae vallavalitsuse IT-juht Hannes Raimets tutvustas septembri lõpus vallamajja paigaldatud infokioski võimalusi.
Raimetsa sõnul on infokiosk paigaldatud e-toimingute läbiviimiseks. Kuna näiteks ehitustegevusega seonduv käib ehitusregistri portaali kaudu, siis infokioskist on palju abi neile,
kel internetti pääs puudub. Põhimõtteliselt on infokioskist abi
kõigile, kel ei ole pääsu internetti, aga on vajadus vallavalitsusega suhtlemisel või asjaajamisel e-toiminguid teha.
RS

vallavalitsus

Sügiseste
haljastusjäätmete
kogumine

Foto: Rae Sõnumid

Tasuta haljastusjäätmete äravedu Rae
valla tiheasustusaladelt toimub sel
sügisel ajavahemikul 31. oktoober
– 11. november. Vajalik on eelnev
registreerimine hiljemalt 28. oktoobriks helistades numbril 605 6781, 605
6750 või kirjutades ege.kibuspuu@
rae.ee. Teatada tuleb oma nimi, kontakttelefon, aadress ja kottide arv ning
suurus.
Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel
ära ei lagune, maksimaalse suurusega
250 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale.
Neid kilekotte, kus on näha muid
jäätmeid peale okste ja lehtede, ära
ei viida.
Ebatavaliste ilmaolustike esinemisel
võib esineda muudatusi kuupäevades.
Muudatustest teavitame jooksvalt Rae
valla kodulehel.
RS

Neljal korral, mil sibulaid käidi päästmas, oli kauba toomisel abiks DPD auto.

Rae vald päästis
Peipsi sibula, kuid jäi
ise sibulatest ilma
2012. aastal ajakirjanik Rein Siku üleskutsest alguse saanud Peipsi sibula päästmisaktsioon jõudis sel aastal oma eesmärgini
ning Peipsi sibulal oli tänavu väga hea
läbimüük, mis jättis küll paljud augusti
keskpaigas eeltellimuse 14. septembriks
teinud Rae valla sibulatellijad kaubast ilma
ja põhjustas nördimust.
Vallavanem Mart Võrklaev meenutab
tänavust aktsiooni: „Tänavu pakuti Peipsiääre vallast sibula kilohinnaks 1 euro ja
augusti alguse seisuga oli müügikoguseks
20 000 kilo, mida saime Viimsi vallaga jagada. Augusti lõpus olime aga ootamatus
olukorras, kui saime teada, et sibulaid on
14 000 kilo ja mõne aja pärast vahetult

enne järele minemist oli koguseks hoopis
10 000 kilo.“
Võrklaev meenutab, et informeerides
Rae tellijaid koguste kahanemisest, olid
paljud tellijad põhjusega nördinud.
Kokkuvõttes tõdeb Võrklaev, et ju siis
oleme Peipsi sibula päästnud ja selle kaudu
aidanud kaasa ühe väikse kogukonna elu
püsimisele. „Hea meel on olnud kuulda,
et suurtellimusi tehti igalt poolt Eestist.
Rae vald saab nüüd Peipsi sibulate päästmisaktsiooni lõpetada, sest vähemalt selle
kaubagrupi osas turg toimib, mis tagab
Peipsiääre rahva elulaadi säilimise.“
RS

Lagedile kerkib uus lasteaed
Uus Lagedi lasteaed ehitatakse küll Kopli küla halduspiiridesse, aga väga lähedale tänase
Lagedi põhikoolile. Lasteaia ehitamise arvel saab laieneda ka põhikool ning lasteaed saab
iseseisva ajakohase hoone.
Abivallavanem Madis Sariku sõnul valmistatakse ette projekteerimis-ehitushanget ja kui kõik läheb plaanipäraselt, siis lasteaed avatakse 2017. aasta sügisel.
RS

Järveküla
lasteaed valmib
2018. aasta
alguses
Uus lasteaed on kavandatud Järvekülla
Vana-Tartu mnt ja Turu tee ristmiku
juurde.
„Loodame ehitust alustada 2017.
aasta kevadel ning sel juhul saab lasteaia avada hiljemalt 2018 kevadel,”
prognoosis vallavanem Mart Võrklaev.
Abivallavanem Madis Sarku sõnultegeleb vallavalitsus tänasel päeval ehitamise ettevalmistamisega. „Lasteaia
rajamiseks taotletakse Saare kinnistut
riigiltmunitsipaalomandisse, kinnistust on vaja teha ühiskondlike ehitiste
maa ning käimas on detailplaneeringu
koostamine. Lisaks töötatakse lasteaiahoone projekteerimise ettevalmistamisega,“ kõneles Sarik.
RS
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hariduselu

Värvid ja hajutatud
sissepääsud loovad
Järveküla koolis
koduse tunde
Järveküla kool on eriline kool nii uuendusliku õppekava kui ka oktoobri lõpus
täielikult valmiva koolimaja arhitektuursete lahenduste poolest.
Koolimaja sisearhitektid Margit Teikari ja
Tuuli Trei astuvad endi poolt kujundatud
algklasside majja 21. septembril. Õhkkond
on nüüd juba hoopis teine, sest värvilised
koridorid on lapsi täis. Sisearhitektidele meeldib tehtud töö, kuid ees ootaval
kohtumisel kooli juhtkonna ja tellija esindajaga tuleb arutada veel mõnda olulist
asja. Kool ei ole ju veel lõplikult valmis. Ka
algklasside majas on veel nipet-näpet asju
teha, näiteks klassiruumide klaasseintele
pole veel peale kantud graafikat, mis oktoobri alguses saab seal juba olema.
Oma töö tutvustamisel Rae Sõnumitele
peavad sisearhitektid oluliseks, et koolimaja tegemisel on mõeldud ristkasutusele.
„Oluline, et hoone leiaks kasutust ka õppetöövälisel ajal,“ kõneles Margit Teikari,
kes peab ristkasutuse all silmas ennekõike
põhikooli osa koos spordikompleksiga.
„Lähme klassiruumi, kus on sinised
kapid,“ kutsuvad Margit ja Tuuli oma
algklasside maja lemmikklassi vaatama.
„Lasime värvida algklasside maja iga sopi
eri värvi, et lapsed oma pesa kiiresti ära

tunneksid. „Eraldasime garderoobid, et
vältida tunglemist. Graafilised disainerid
andsid igale garderoobile oma näo, et lastel tekiks kiiresti oma identiteet,“ kõneles
Margit.

Põhikooli hoone
avatakse 10. novembril

Erilist uhkust tunnevad arhitektid põhikooli maja aatriumi üle, millega on võimalus tutvuda hoone avamisel 10. novembril.
„Aatrium on kasutusel ka söögisaalina,
sest nii suurt ruumi pole mõtet tühjana
hoida. Tegemist on multifunktsionaalse
pinnaga, kus saab ka muid üritusi korraldada,“ lausub Tuuli Trei.
Põhikooli maja korrused saavad olema
eri värvides. Kõige neutraalsemaid toone
on kasutatud klassiruumides, et lapsed
saaksid keskenduda õppimisele. Kooli üks
olulisem ruum võimla saab aga olema sisearhitektide lubaduse järgi igati jalasõbraliku sportpõrandaga ning pallimängude
harrastajate rõõmuks on seal kasutusel ainult kunstvalgustus.
Akustikale on pööratud olulist tähelepanu nii võimlas kui ka aulas. Aulasse on
akustika parandamiseks paigaldatud seintele kasevineermahud. Sisearhitektid on
rõõmsad, et aula projekteerimisel on kaa-

Klassidel on avarad ja suured aknad nii koridori poolele kui ka õue.
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sa löönud Eesti üks paremaid akustikuid
Linda Madalik.
Sisearhitektid tutvustavad pisut ka juba
oktoobri lõpus valmivat ujulat, kus on 25
m pikkune nelja rajaga bassein, lastebassein ja saunad. Ujula pidavat tulema skandinaavialikult heledates toonides.
Veel toovad sisearhitektid välja, et
Järveküla koolis on kasutusel moodsad
LED-valgustid. Klassidest ja koridoridest
leiab eritellimusel valmistatud mööblit
ning igal õpilasel on oma kapp. Õppetööd
mitmekesistavad ja lihtsustavad interaktiivsed tahvlid ning projektorid. Siseviimistluses on kasutatud looduslikke ja lapsesõbralikke materjale, põrandal näiteks
linoleumi.

Algklasside maja, kus iga plokk on eri värvides.

hariduselu
Lähiaastatel võib
kerkida veel üks koolimaja

Kooli siseõues, mis jääb algklasside
maja ja põhikooli vahele, käib vahetundide ajal vilgas elu. Fotod: Rae Sõnumid

Algklasside maja
on ainulaadne

Koolihoonete kompleksi välisilme pandi
sobituma ümbruskonda. „Soovisime järgida rittaseatud külamajade põhimõtet,“
selgitab Järveküla kooli vastutav arhitekt
Ahti Kooskora. „Tahtsime lapsi hajutada,
et hommikul koolikella helisedes kõik
ühest kohast sisse ei tuleks. Oluline oli
eraldada ka nn must ja puhas pool, mis
peaks andma efekti just porisel ja talvisel
ajal. Samas soovisime tagada lastele võimaluse võimalikult kiiresti õue minna,
et nad läheksid värsket õhku hingama ka
lühikesel vahetunnil.“ 1. septembril avatud algklasside maja näol võib Kooskora
sõnul olla tegemist esimese õppehoonega

Kui valla elanike arvu kasvuprognoos paika
peab, võib nelja-viie aasta pärast tekkida vajadus veel ühe koolimaja järele. „Jälgime tähelepanelikult laste arvu kasvu. Sellest lähtuvalt
tuleb olemasolevaid koolimaju laiendada või
ehitada täiesti uus maja,“ avaldab vallavanem
Mart Võrklaev.
Võrklaev nendib, et Rae vald on koolivõrgu
laiendusse jõuliselt panustamas. Tänavu avame 650-kohalise Järveküla koolimaja ja avasime Vaida kooli juurdeehituse, järgmisel aastal
on plaanis Vaida kooli juurdeehitusele ehitada
lisa ja teha valmis ehituse teine etapp. Järgmisel
aastal alustame Lagedi piirkonda lasteaiahoone
ehitamist ning praegu lasteaia kasutuses olevate
vabanevate ruumide arvel saab Lagedi põhikool
omale ruume juurde, sest lasteaed ja kool asuvad ühes ja samas hoones.
Järgmisel aastal on vaja paigaldada moodulkool Peetri kooli juurde ning pole välistatud, et
kiire rahvastikukasvu jätkumisel on vaja sellesse
piirkonda veel üks kool juurde ehitada.
RS

Eestis, kus igal klassiastmel on oma sissepääs.

Ehitus käis ka
hilistel õhtutundidel

Kaks aastat arhitektuuribüroos Sweco töötanud Kooskora sõnul oli töötempo „päris ulme“. Koolimaja valmimise loomulik
protsess kestab tema hinnangul umbes
kolm aastat, kuid piirkonna kiire laste arvu
kasv ei andnud tööde teostajatele armu.
„Meil ei olnud kuhugi põgeneda, sest
kooliaasta algab 1. septembril ja seetõttu
saime algklasside maja tähtajast kiiremini valmis,“ räägib Järveküla kooli ehituse
peatöövõtja Nordeconi juhatuse esimees
Jaano Vink. „Kuna tegemist on unikaalse

Sisearhitektid Margit Teikari ja Tuuli Trei koolimaja rohelises
garderoobis.

projektiga, siis lahendamist vajavaid küsimusi oli omajagu.
Koolimaja vastab ehitaja kinnitusel
kõikidele kaasaja kvaliteedi- ja energianormidele. „Kui tavaliselt on kõige energiasäästlikumad hooned ilmetud ilma
akendeta mõõdukad karbid, siis Järveküla
kooli puhul on leitud mõõdukas kompromiss toreda ja sütitava õpikeskkonna ning
energiasäästlikkuse vahel,“ märgib Vink,
kelle jaoks on olnud protsess põnev ja
koostöö kümnete alltöövõtjatega sujunud
üldjoontes hästi. „Vahvad majad on koolikeskkonna mõistes teistsugused, kui me
harjunud oleme nägema,“ ütles Vink.
Andres Kalvik, Signe Heiberg

Igal õpilased on oma kapp. Sinistes toonides klassis on kapid
sinist värvi.
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hariduselu
Perega koosveedetud hetk on iga lapse jaoks kvaliteetaeg.

Foto: Assaku lasteaed

Huviharidus – millal alustada ja
kui suur koormus on mõistlik?
Millisesse huviringi laps panna? Kui palju
peaks teda suunama? Milline on mõistlik
koormus? Ilmselt kerkivad need küsimused lastega peredes päevakorda enne igat
kooliaasta algust. Enamjaolt puudutab see
lasteaedades ja algklassides käivate laste
vanemaid. Teismelistel on eelistused üldiselt juba välja kujunenud. Rae Sõnumid
üritab asjatundjate abiga nõu jagada.
Rae vallas huvihariduses valikute üle
kurta ei saa, pigem tuleb leida mõistlik tasakaal kolmnurgas õppetöö – huviharidus
– vaba aeg. Huvihariduse eesmärk on luua
võimalusi isiksuse mitmekülgseks arenguks ja toetada noore kujunemist hästi
toimetulevaks ühiskonnaliikmeks.

Koolid pakuvad
tasuta huviringe

Kuus aastat pedagoogiline nõustajana töötanud haridusteaduste magister Piret Hallik ütleb, et küsimusele, kui vanalt peaks
laps huviharidusega esmatutvust tegema,
on vastata keeruline.
„Kõik sõltub siiski lapsest ja sageli ka
lapsevanema sissetulekust, võimalustest
huviringi eest maksta. Oluline on see, et
lapsevanemad ei püüaks ellu viia oma täitumata unistusi lapse kaudu või siis vägisi
panna last tegelema selle huvialaga, mille-
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ga nad ise nooruses tegelesid või tegelevad
praegu,“ rõhutab Hallik. „Pedagoogilise
nõustajana nägin selliseid juhtumeid üsna
sageli. Kui laps on huviringis aasta või
kaks käinud ning on näha, et see teda üldse ei huvita, siis vägisi tema sinna saatmine tekitab lõpuks pahameelt ja trotsi, mis
omakorda võib viia lapse depressiooni.
Samas leidub ka selliseid näiteid, kus alles
huviringis anded avalduvadki.“

Oleme peres kokku
leppinud, et üks huviring
peab kindlasti olema
seotud liikumisega ja et
valitud huviringis tuleb
käia vähemalt kevadeni
ning alles siis võib selle
soovi korral mõne muu
vastu vahetada.
KAIA ROOTS
Kolme last kasvatav Peetri kooli sotsiaalpedagoog Kaia Roots märgib, et huviharidus ei tähenda alati suurt väljaminekut. Rae vallas on koole, kus huviringide
töö on õpilasele tasuta.

„Minu meelest peaks lasteaialaste huviringidesse panekut hoolikalt kaaluma,
et neil jääks ka mängimiseks aega,“ kostab
Roots. „Mina olen oma laste huviringide
puhul lähtunud nende soovidest ja sellest,
mis neile sobida võiks. Oleme peres kokku
leppinud, et üks huviring peab kindlasti olema seotud liikumisega ja et valitud huviringis tuleb käia vähemalt kevadeni ning alles
siis võib selle soovi korral mõne muu vastu
vahetada.“

Mitme pilli õppimine
on tervitatav

Roots soovitab lapsevanematel varuda kannatlikku meelt, sest lapsed on füüsilistelt ja
vaimsetelt eeldustelt erinevad. „Ei maksa
luua illusioone, et kahe treeninguga tullakse olümpiavõitjaks. Samas olen seda meelt,
et üks-kaks huviringi peab lapsel kindlasti
olema, sest selline elukorraldus paneb lapse
paika. Ta oskab omi asju paremini planeerida, on kohusetundlikum ja elu muutub
mitmekesisemaks,“ arutleb Roots.
„Vähemalt kaks-kolm kuud peaks minu
meelest laps huviringis kohal käima. Usun,
et selle ajaga selgub, kas valitud tegevus
talle meeldib ja sobib. Ka täiskasvanutel
on uues töökohas tavaliselt neljakuuline
katseaeg,“ lisab Hallik.

hariduselu
Rae Huvialakooli löökpillide õpetaja
Toomas Grek soovitab pillimängu õppijatel regulaarselt harjutada. „Iga päev umbes
pool tundi individuaalset harjutamist pluss
erialatunnid on mõistlik koormus. Siis näeb
ka arvestatavat tulemust,“ hindab Grek.
„Harjutamine ei tähenda ainult trummide taga istumist. Lihvida saab tehnikat või
teha noodiharjutusi. Rae Huvialakoolis on
tunnid kaks korda nädalas, kuid me eeldame kindlasti ka individuaalset tööd.“
On väga teretulnud, kui laps mitut pilli
õpib, toonitab suurte kogemustega Grek.
„Löökpillid arendavad koordinatsiooni ja
mõttetegevust ning teevad pea lahti. Teiste
pillide õppimine on pärast oluliselt lihtsam
ja vastupidi,“ selgitab Grek, kes keskendub
oma töös põhiliselt levimuusika suunale.
Väljalangevus on Greki sõnul väike.
„Kes mind paar aastat välja kannatavad,
need ka jäävad,“ muigab Grek. „Tihtipeale
soovivad õpilased, et ma juhendaks neid
ka pärast seitsmenda kursuse lõppu. Entusiasmi suurendab kindlasti meie väga
head harjutamistingimused.“

Märka last!

Hallik paneb lapsevanematele südamele,
et nende võsukestel jääks lasteaia ja kooli
kõrvalt lihtsalt lapseks olemise aega. Lapse
igakülgse arengu lahutamatuks osaks on
vaba suhtlemine eakaaslastega ja erinevad
mängud.
„Meenub juhtum, kus 6. klassi tütarlapse eeskujulik käitumine, head hinded ning
suhtumine kaasõpilastesse äkitselt muutus. Kodused tööd olid sageli tegemata
ja õpimotivatsioon kadus, õpilane hoidis
omaette, ärritus kergesti ja solvus. Meie
vestlustest selgus, et alates 1. klassist oli ta
tegelenud viie erineva huvialaga: iluvõimlemine, laulukoor, meediaring, kunstiring
ja kergejõustik. Alguses oli kõik justkui
tore, kuid ühel hetkel ta lihtsalt enam ei
jaksanud. Vanemasse kooliastmesse jõudes suurenes ka õppematerjali maht. Kahjuks ei olnud vanemad seda märganud
ning pärast õpilase ja pere nõustamist sai
tütarlaps teha ise valikud, et millega jätkab,“ toob Hallik õpetliku näite.
„Vanemad peavad mõistma ka seda,
et huvitegevus on arendav tegevus ning
loota, et lapsest sirgub tänu sellele staar
või maailmameister, on vale lähenemine,“ jätkab Hallik. „Nii võib juhtuda, kuid
oluline on ikkagi eelkõige lapse huvi ja
soov millegagi pärast õppetööd tegeleda.
Huvitegevus õpetab paremini päevakava
planeerima ning see arendab omakorda
kohusetunnet ja vastutust.“
Andres Kalvik

Järveküla kool hoiab Rae
esimese koolina andmeid
Google’i pilve peal
Järveküla kool sõlmis koostöölepingu
Google’iga ja on esimene kool Rae vallas, mis võttis kasutusele Google Apps for
Educationi ning uues koolis käib õppetöö
ja dokumendihaldus Google Educationi,
GoogleDrive’i, Google Docsi ja Spreadsheedi toel.
„Andmed Google’is on krüpteeritud
väga kõrge tasemega. Kõik andmed, mis
sinna lisatakse, kuuluvad kasutajale. Google võimaldab kasutada nn 2-step verification’i ehk kui muidu kaitseb teie andmeid
üks kiht ehk parool, siis sellisel juhul on
tegemist teise kaitse kihiga,“ kõneles Rae
vallavalitsuse infotehnoloogia juht Hannes
Raimets, kes peab võimalikuks, et tulevikus võivad liituda Google’iga ka teised haridusasutused. Oluline eelis peale turvalisuse ja lihtsa kasutuse on see, et põhiteenuste
osas on kõik haridusasutustele tasuta.

Järveküla kooli algklasside maja

Kooli IT-juht Ainar Prääm kommentaaris, et valiku tingis kindlasti turvalisus.
„Kõik failid ja kasutajaandmed on turvalises kohas pilvelahenduses,“ rääkis Prääm.
Google Classroomi kasutamine üleüldiselt
kiirendab õppetöö protsessi. Tunnitöö tegemisel näiteks näeb õpetaja ära kohe, kes
kui kaugel on tööga on ning samuti saab
anda kohese tagasiside õpilasele. Google Educationi puhul on tegemist nn multimeedia lahendusega, kus saab rikastada
materjale videopildi ja helidega.
Oluliseks peetakse, et ligipääs on tagatud mistahes nutiseadmest või arvutist
ja dokumente ei pea edasi-tagasi saatma
meili teel, sest kõike saab teha mitmekesi
üheaegselt.
RS

Foto Rae Sõnumid
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tasub teada

Lugemiskohvik

26. oktoobril Jüri Raamatukogus (Laste 3, Jüri)
kell 18:30



Esimesel kohtumisel jagame muljeid raamatutest,
milles merel on oluline roll nii inimestega paralleelselt
eksisteerides ja ühte põimudes kui ka vastamisi seistes.
Selleks sobib ideaalselt
2016. aasta teema

“Merekultuuriaasta
– näoga mere poole”
Soovitusi temaatiliseks lugemiseks:
 Ursula K. Le Guin „Meremaa“
 Ursula K. Le Guin „Meremaa“
 Tove Jansson „Suveraamat“
 Sebastian Junger „Täiuslik torm“
 Uku Randmaa „Minu maailmameri:
esimene eestlane, kes purjetas üksi ümber maakera“
 Marko Matvere „Meri ja kuked: S/Y Nordea ilmareis
2. oktoober 2010 – 17. juuni 2012“
Tule veeda õdus õhtu teiste raamatusõpradega
arutledes ja kirjandusega tutvudes!
Lisainfo telefonil 622 4236 või anneli.erik@jyri.edu.ee


-





29. oktoobril on
Rae valla ajaloopäev
Tule, kuula ja mõtle kaasa!
Milline oli elu ja olu, rõõmud ja mured siinses
piirkonnas? Mis mõjutas meie esinevanemate
mõttemaailma ja käitumist?
Ajaloopäeva algus kell 10
1. „Muinas- ja keskaegsest teedevõrgust ja selle seosest
tolleaegsete asustuskeskustega“ (Valdo Praust – Eesti
mõisate ja teedevõrgu uurija, Eesti jalgrattamuuseumi
rajaja, küberneetik)
2. „Kellesse usuti, miks usuti? Rahvausundist ja selle
põimumisest ristiusuga“ (Merili Metsvahi – ajaloolane, TÜ Eesti ja võrdleva rahvaluule teadur, peamine
uurimisvaldkond eesti rahvausund)
3. „1868.–1869. aasta näljahäda Eestimaal: miks valla
abist ei piisanud?“ (Kersti Lust – ajaloolane, peamine
uurimusvaldkond Eesti talurahva sotsiaal- ja majandusajalugu)
4. „Jüri kandi rahvarõivad“ (Reet Piiri – ajaloolane ja etnoloog, peamine uurimisvaldkond eestlaste rõivastus)
Ajaloopäev toimub Rae kultuurikeskuses
Lisainfo: kultuurispetsialist
Kristi Aru, kristi.aru@rae.ee

Kopli küla koosolek toimub

30. oktoobril algusega kell 16.00 Lagedi kooli aulas.
Lisainfo: indrek.varik@gmail.com, tel. 5345830
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Lagedi ristmik
läks remonti
Maanteeameti tellimusel alustati
Lagedi ristmiku ehitustöödega.
Ehitatav teelõik muudetakse neljarajaliseks, et tagada liiklejate
ohutus ja sõidumugavus. Läbiva
liikluse jaoks peab olema pidevalt tagatud 1+1 kõvakattega
tee. Lagedi sõlme ehituse tööde
läbiviimiseks on planeeritud 16
kuud.
Uus plaan ja skeem on kättesaadav ka Rae valla koduleheküljel: http://www.rae.ee/lagediristmik
RS

Soodevahe
külla hakkab
kerkima
Tallinna vangla
20. septembril paigaldati Soodevahe külas nurgakivi 60 000
ruutmeetri suuruse netopinnaga
Tallinna vangla hoonetele, mille
valmimise tähtajaks on planeeritud 2018.
Vangla eluosakondadesse on
kavandatud ehitada 512 kambrit meessoost ning 92 kambrit
naissoost süüdimõistetud ja vahistatud isikute jaoks. Eluosakondades on plaanitud veel 16
kartserikambrit meeskinnipeetavatele ja 4 kartserit naiskinnipeetavatele. Vanglasse on kavandatud kokku 1208 statsionaarset
kohta ja uued hooned ehitatakse
kambertüüpi vanglana. Lisaks
rajatakse vangla põhipiirdest
väljapoole arestimaja ja kinnipidamiskeskus.
Kompleksi arhitekt on Indrek Saarepera ja projekteerija AS
Amhold. Töö teostab Fund Ehitus OÜ. Vanglakompleksi rajamisel pööratakse erilist tähelepanu
turvalisusele, energia- ja keskkonnasäästlikkusele, efektiivsele
ruumikasutusele ning madalatele
ülalpidamiskuludele.
RS

Vorst talongi vastu
ehk killuke eluolust
vallasekretäri pilgu
läbi 25 aastat tagasi
Talongide alusel toidukauba ostmist on
tänapäeva lookas riiulite ja lettide ees seistes raske ette kujutada, ometi on see olnud
reaalsus veel 25 aastat tagasi.
On aasta 1991. Inimesed peavad enne toidupoodi minemist vallamajast läbi käima,
mitte küll iga päev, sest talonge jagati tavaliselt kuus korra. Vallamajas seisis hunnikute
viisi talongipakke, mida tuli kääridega lahti
lõigata ja etteantud normide kaupa inimestele laiali jagada. Killukesi 90. aastate alguse
Rae valla elu ja asjatoimingute läbiviimisest
meenutab Rae esimene vallasekretär Helin
Kangur.

Mõtleme 25 aastat tagasi,
on aasta 1991 ja september.
Milline oli elu vallas?
Olime saanud vallaks, aga
see oli rublade aeg. Minu
tööpäev algas hommikul
sageli kell 7 ja kestis tihti
õhtul üheteistkümneni.
Pikaks kippusid venima
istungite-eelsed ja -järgsed päevad, sest vallasekretär pidi ette valmistama kõik materjalid ja
pärast istungit tegema
protokollid ja vormistama otsused. Sündide ja
surmade registreerimine
oli vallasekretäril, arhiivitöö, samuti testamentide toimingud, lisaks
tuli tegeleda nn kollaste
kaartidega, elanike tööaastaid kokku lugeda ja
EVP-ks ümber arvestada
ning tegeleda toiduainete
puuduse tõttu mahuka
talongimajandusega.
Vallamajas tuli jagada

erinevatele kaubagruppidele talonge, sest
1991. aastal kaupa poodides ei olnud. Jaotasime seebi-, suhkru- ja alkoholitalonge.
Neid talonge oli teistele kaupadele veel, talongiga oli näiteks jahu, beebidele sai osta
mannat. Tegelesime ses mõttes absurdsete
asjadega.
Käibel oli ütlus, et tullakse oma laudlinale järgi, sest pere talongide kogus sõltus pereliikmete arvust. Alguses lõikasime talonge lahti, pärast ei jõudnud enam
lõigata. Alguses pidid inimesed käima
järgi iga kuu, hiljem saime jagada pikema
aja peale. Käisime ise ka jagamas. Käisime Lagedil, Vaidas. Lagedil käisime jagamas endises sovhoosi kontoris. Mäletan,
kuidas inimesed ootasid järjekorras seal.
Mäletan, et vanad inimesed ei jätnud talongide alusel midagi välja ostmata. Mis
Jätkub lk 12

Fotod: erakogu

Foto aastast 1991. Vallamaja ees seisavad paremalt vallasekretär Helin Kangur ja vasakult Rae esimene vallavanem Rein
Poolak koos Masku vallavanema ja vallasekretäriga.
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Näide 1990. aastal elanikele jaotatud
talongidest, ilma milleta polnud põhjust
poodi minna seebi, pesupulbri, suhkru
ja veel mitme teise kauba järele.
sest, et ära ei jõutud tarbida. Igasugune
seep oli ju ikkagi defitsiit. Oli segane ja
huvitav aeg.
Harju maavalitsuses töötas inimene,
kelle juures me käisime talongidele järel. Talongide koguse saime elanik arvu
alusel. Kaasa anti õpetussõnad, et kui
inimene sureb, siis võtame talongid tagasi, aga seda me ei teinud kunagi.
Mäletan seda, et isegi veel kroonile
ülemineku ajal oli kaupa vähe. Vorstiletid olid jumalast tühjad. Ei olnud
lookas liha- ja singilette. Rahval raha
võis olla, aga kaupa ei olnud. Kui tutvust ei olnud, siis viinereid ei saanud
osta. Valimistepäevad olid sellised,
kus kauplustesse pandi müüki defitsiitset kaupa. Valimisjaoskonnad
avati kell kuus hommikul ja kes kohale tulid, said osta viinereid, apelsine,
mandariine jne…
Meenub, et esimestel aastatel vallamajas oli meeldiv töötada, sest elanikud suhtusid vallamaja töötajatesse
austusega. Meid oli toona, päris alguses, tööl 9–10 inimest ja me hoidsime
kokku. Tööd oli palju ja see mida tegime, oli nii raske kui ka huvitav. Keeruliseks läks siis, kui valitsus läks poliitiliseks, selle tõttu kannatas vallamajas
töötanud rahvas ja ilmselt jõudis mingil määral võitluse mõju ka rahvani.
Kellelgi polnud meeldiv töötada, kui
käis võitlus. Vald ei ole äri, ei saa rahva
arvel teha äri.

Millisena paistab
Rae vald täna, 25
aastat hiljem pärast
taasiseseisvumist?

Ma ei tunne tänast vallavanemat, aga
minu meelest vallas elu käib. Kõrvalt
vaadates toimub kogu aeg midagi. Kerkivad lasteaiad ja koolid. Vahest mõtlen, et kas on nii palju vaja, aga kui vaadata sündide arvu, siis on vaja. Arvan,
et valla elu on edenenud hästi ja kui
probleeme on, siis see välja ei paista.
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Arengud
taasiseseisvunud
Eesti elus
statistika kaudu
Statistikaameti analüütikud on kõrvutanud kaht ajastut taasiseseisvunud Eesti
elus ja võrdlevad aastaid 1991–1992 aastaga 2015.

Tööhõive,
palk, säästud

Aastal 1991 oli Eestis 806 600 tööga hõivatud isikut (2015. aastal 640 900). Tegevusalati oli nii 1991. aastal kui ka 2015.
aastal kõige rohkem hõivatuid töötlevas
tööstuses (1991. aastal 201 700 ja 2015.
aastal 120 600). Töötlevale tööstusele
järgnes 1991. aastal 152 200 hõivatuga
põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi tegevusala, kus nüüdseks on hõivatute arv kuus korda väiksem (25 000).
1991. ja 2015. aasta võrdluses on hõivatute arv kõige rohkem kasvanud hulgi- ja
jaekaubandus (+5,1 protsendipunkti).

Keskmine palk on kasvanud
1000 euro väärtuses

Töötajate keskmine kuutöötasu oli 1991.
aastal 711,1 rubla. Tegevusala järgi oli
suurim kuutöötasu krediteerimises ja riiklikus kindlustuses (1109,8 rubla), ehituses
(814,1 rubla) ja põllumajanduses (kolhoosideta) (804,3 rubla). Väikseim kuutöötasu oli metsamajanduses (448 rubla). 1992
oli kiire kuupalga tõusu periood – 1992.
aasta I kvartalis oli töötajate põhitöökohast saadud keskmine brutokuupalk 256,7
krooni (16,4 eurot). 1992. aasta keskmine
brutotöötasu oli juba 549 krooni (35 eurot). 2015. aastal oli Eesti keskmine brutokuupalk 1065 eurot.
Oma teenitud raha hoiti säästudena
hoiuasutustes, mida oli 1991. aasta lõpus 509. Hoiuste arv oli 1,13 miljonit
ja kogusumma 2,03 miljardit rubla. See
tegi hoiuste keskmiseks suuruseks 1790
rubla.
Aastal 1992 oli Eestis keskmine kuu-

pension 9,5 eurot, 2015. aastal 322 eurot.
Pensionäride osatähtsus rahvastikus oli
1991. aasta alguses 23,5% ja 2016. aastal
31,5%. Pensionäride koguarv oli 1990.
aasta lõpus 384 000, 2016. aasta alguses
415 100.

Ostujõudlus ja valuuta

Pere-eelarve uuringu andmetel olid
tähtsamate toiduainete keskmised ostuhinnad (kilogrammi hind rublades)
1991. aastal järgmised: leivatooted 0,97,
saiatooted 1,56, kartul 1,74, sealiha
10,94, või 16,09, täispiim (liiter) 0,80,
vorsti- ja suitsulihatooted 15,70, värske
kala 3,34, suhkur 6,53. 1992. aastal olid
hinnad aga juba hoopis teised, sest 1992.
aasta jaanuarist detsembrini tõusid tarbijahinnad 5,6 korda. Samal ajavahemikul kasvasid pere-eelarve uuringu andmetel rahalised sissetulekud ühe elaniku
kohta 5,7 korda, rahalised väljaminekud
4,8 korda.
1992. aastal teostas EMOR (Eesti Turuja Arvamusteuuringute Keskus) elanike
küsitlusi igal kuul rahaliste vahendite
saamise allikate kohta (sh valuuta saamine). Küsitluse järgi said ajavahemikus
jaanuarist maini valuutat 211 isikut, mis
moodustas küsitletutest 5%. Kokku saadi
valuutat (ümberarvutatult) ligi 3,6 miljoni
rubla väärtuses. Saadud valuutast vahetati rublade vastu suhteliselt väiksem osa
valuutast – 27,3%, sest valuutapoodide
võrgu kiire kasv ja neis importkaupade
suurem valik võimaldas valuutaomanikel
neid kaupu osta.

Kinnisvara

1992. aastal ehitati 4971 korterit üldpinnaga 329 200 m², seega oli korteri keskmine suurus 66,2 m². Kõikidest ehitatud
korteritest moodustasid 1-toalised korterid 20% ja 4- ja enamatoalised 21%. 2015.
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aastal anti kasutusse 3969 eluruumi üldpinnaga 397 400 m²,
keskmiseks korteri suuruseks
oli 100,1 m². 1-toaliste osatähtsus oli 4% ja 4- ja enamatoalise
eluruumi osatähtsus 46% kõikidest kasutusse lubatud eluruumidest.

Side ja infovahetus

Aastal 1991 lähetati Eestis 1,6
miljonit telegrammi. Aastal
2011 lähetati Eestis 4000 telegrammi, neist peaaegu kõik
välismaale. Alates 2012. aastast
Eesti riiklik statistika lähetatud telegrammide üle enam
arvestust ei pea. Telegrammide
saatmine on asendunud käesolevaks ajaks lühisõnumite
saatmisega mobiilidest. Aastal 2015 saadeti Eestis ligi 540
miljonit lühisõnumit.

Kultuuri ja
meelelahutuse
tarbimine

1991. aasta lõpus tegutses Eestis
611 statsionaarset ja 6 rändkino. Aasta jooksul käidi kinos
7,3 miljonil korral. 2015. aastal
oli kinoskäike 3,1 miljonit. Eestis valmis 2015. aastal 14 pikka
kinomängufilmi ja 24 pikka
dokumentaalfilmi – kokku 38
pikka filmi. 1991. aastal toodeti 3 pikka kinomängufilmi ja 2
pikka dokumentaalfilmi.
1991. aastal oli Eestis 10 teatrit. Teatreid külastati 990 000
korral. 2014. aastal oli Eestis 37
teatrit, sh 11 riigi- ja linnateatrit. Teatrikülastusi oli 1 047 000.

Kuritegevus

Kokku registreeriti 1991. aastal
Eestis 31 748 kuritegu, neist salajasi vargusi 25 081. Teiste vähem arvukate kuritegude hulgas
Sündide arvus 90. aastate algusele vastu ei saa. 1991. aastal sündis Eestis 19 413 last, 2015. aastal
olid ära toodud ka sellised ku13 907 last. 1991. aastal sündisid üle poolte lastest alla 25aastastel emadel. 2015 sündis enim lapsi
riteo liigid nagu spekulatsioon
emadel vanuses 25–29 (34%) ja vanuses 30–34 (29%).
Foto erakogu / Maari Pastak
(6 juhtumit), ostjate ja tellijate
petmine (47), puskariajamine
turustamise eesmärgil (5) ja narkootiku2015. aastal 1349 narkootikumidega seoMihkel Servinski,
midega seotud kuriteod (20). 2015. aastal
tud kuritegu.
statistikaameti peaanalüütik
registreeriti Eestis 32 559 kuritegu. 1991.
Marika Kivilaid,
aasta ja 2015. aasta kuritööstatistika arvud
Saagikus
statistikaameti analüütik
pole üks ühele võrreldavad, sest aastate
Aastal 1991 oli teravilja keskmine saagikus
Greta Tischler,
jooksul on toimunud olulisi metoodilisi
Eestis 2247 kilogrammi hektarilt ja kartuli
statistikaameti analüütik
muutusi statistika tegemisel, aga midagi
keskmine saagikus 11 340 kg hektarilt. Aastal
saame siiski võrrelda. Näiteks registreeriti
2015 olid vastavad näitajad 4382 ja 20 138.
Allikas: statistikaameti blogi
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Hoole ja armastusega tehtud aed
sai Kauni Kodu konkursi tunnustuse

Suvine Laanemetsade eramu aed Patika külas. Foto: erakogu
Foto: Kadri Randoja

Hilissuvine vaade perekond Laanemetsade eramu aiale.

Kauni Kodu konkursi žürii hindas taaskord Rae valla aedasid ning valis välja
välishooldust, elementide sobivust maastikku, haljastust, dekoratiivelemente ning
üldmuljet silmas pidades kauneimaks koduaiaks Patika küla perekonna Laanemetsade eramu.
Laanemetsadele kuuluv elamu Patika
külas Roostiku teel jõudis Kauni Kodu
konkursile tänu külavanem Margus Vainule, kel jäi silma perekonna suure pühendumusega kujundatud kaunis aed.
„Patikal on ilmselt palju ilusaid aedu.
Kõiki ma ilmselt ei tea, ega pole külastanud,“ kõneles Margus Vain, kes lisas, et
palju on olnud ka neid aiaomanikke, kellele on ettepanek küll tehtud, aga kes leiavad, et Kauni Kodu konkursile esitamiseks
ei ole aed veel valmis.
„Millal üks aed üldse valmis on, see
on pikem teema. Patika Kuremäe elamurajooni esimeste majade ehitusest on
möödunud 10 aastat ja sealsed aiad on
hakanud õitsema. Enekeni ja Teedu aed
on hoole ja armastusega rajatud kompaktne ja terviklik. Aeda rajatud abihooned
on elumajaga ühes stiilis ja värvitoonis,
moodustades maja toetava keskkonna,”
kirjeldas Vain elamute kategoorias I koha
pälvinud aeda.
Vain usub, et loodetavasti on Laanemetsade osalemine konkursil teistelegi innustuseks ja järgmisel aastal saab näidata
teisigi ilusaid Patika aedu.

Foto: erakogu

2016. aasta parimad
Kategoorias individuaalelamud:
I koht perekond Laanemetsale kuuluv
elamu Roostiku tee 3, Patika küla
II koht perekond Valile kuuluv elamu
Vägeva tee 12-1, Peetri alevik
Kategoorias ettevõtted, asutused:
I koht OÜ Kiilto Eesti, Läike tee 4,
Peetri alevik
II koht Suuresta Golfiklubi, Suuregolfi,
Suuresta küla
Kauni Kodu konkursi võitja saab autasuks aiapoe kinkekaardi, mille eest saab oma aeda
veel kaunimaks kujundada. Lisaks saab võitja au esindada Rae valda maakonna kaunite
kodude konkursil järgmisel aastal.
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Kategoorias kortermajad:
I koht Korteriühistu Kasemäe 5, Kasemäe 5, Jüri alevik
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Uue põlvkonna skate-park
paigaldati Vaida põhikooli juurde
Vaida skate-pargi sõbrad
on saanud alates septembri
keskpaigast kasutada kõige
moodsama tehnoloogilise lahendusega skate-parki, mille
on välja töötanud Tiptiptap.
Tootja Tiptiptap OÜ projektijuht Taavi Luiga sõnul
on uuel algaja tasemel rula-,
BMX- ja tõukerattaga sõitjatele mõeldud lahendusel
mitmeid vastupidavust suurendavaid detaile. Näiteks on
kasutusel ilmastikukindlad
konstruktsioonikruvid, mis
peavad vastu vibratsiooni ja
muutuva temperatuuri tingi-

Memme-Taadi
klubi uus
hooaeg algas
maastikuarhitekti
koolitusega
Memme-Taadi klubi alustas oma uut
hooaega 11. septembril sisuka loenguga,
mida aitas läbi viia MTÜ Tervendavad
Aiad. Selle toreda koolituse andis meile maastikuehitaja Õnne Einer. Teema arenduseks oli stressivaba aiandus.
Kuulajad said targemaks, kuidas panna
koduõu ja -aed väikese vaeva ning kuluga tervist teenima. Kuidas taaskasutada seda, mis vahel tundub üleliigsena, näiteks kenad puuriidad, mõnusad
toolid-lauad euroalustest, huvitavalt ära
peidetud kompostikastid.
Tuletame meelde, et Memme-Taadi
klubi toimub ikka iga kuu esimesel pühapäeval Rae kultuurikeskuses kell 14.
Vahel käime ka ekskursioonidel ja oleme oodatud külalised Jüri raamatukogus. Kõike seda saate teada kodulehelt ja eelnevalt ülespandud kuulutustel. Kõikidele üritustele on teretulnud
kogu valla eakad.
Helle Kesa

Foto: Rae Sõnumid

Vaida uus skate-park

mustes. Lisaks on parendatud
ventilatsiooniavade konstruktsiooni ja varasema metallvõrgu
asemel on avad kaetud plastist
katetega, mis on oluliselt parema vandaalikindlusega.
Silmailu pakub puidust
erkpunane turvapiire, mis on
varasemast parema UV-kindlusega. Tootja sõnul on Vaida
skate-pargi piire ka tihedama
vertikaallaudisega ja seeläbi
tugevam.
Abivallavanem Madis Sariku sõnul on Vaida skate-pargi
kogumaksumus 15 000 eurot.
RS

JÜRI RAAMATUKOGU võtab tööle

Peetri harukogu juhataja
(asenduskoht)
Peamised tööülesanded:
- Peetri harukogu töö juhtimine
- kirjanduse, ajakirjanduse jm teavikute tellimine
- kirjandusega seotud avalike ürituste korraldamine
- lugejateenindus
Nõudmised kandidaadile:
- raamatukogunduse/infoteaduse alane kõrgharidus (võib olla omandamisel) või
muu kõrgharidus, kus õpetatakse noorsootööd, noorte juhendamist, pedagoogikat,
kirjandust või IT-d (võib olla omandamisel)
- hea arvutikasutamise oskus
- teenindusvalmidus ja hea suhtlemisoskus
- korrektsus ja vastutustunne
- algatusvõime ja iseseisvus
- valmisolek meeskonnatööks
- eesti keele oskus kõrgtasemel.
Kasuks tuleb:
- raamatukogus töötamise kogemus
- huvi kirjanduse vastu ja suur lugemus
- noortega töötamise kogemus
- loomingulisus.
Pakume:
- võimalust mitmekesistada oma erialaseid teadmisi, oskusi ja kogemusi.
Töökoha aadress: Pargi 6, Peetri alevik, Rae vald, Harjumaa.
Tööaeg: täistööaeg, E-L graafiku alusel
Töö liik: tähtajaline
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
CV saatmise tähtaeg: 24.10.2016
Lisainfo: Ülle Siska, tel 6224 233, 5380 2236, Ulle.Siska@jyri.edu.ee
Kandideerimiseks saata sooviavaldus ja CV aadressile Ulle.Siska@jyri.edu.ee
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Jüris valmivad
luksusmajad
Šveitsi kröösustele
Jüris tegutseb rahvusvahelise haardega
ettevõte Swiss Property. Ettevõte on aktiivses kasvufaasis ja orienteerinud oma
tegevuse Šveitsi kröösustele, kes on valmis maksma ruutmeetri eest miinimum
7300 eurot.
See oli pime juhus, et veerand sajandit
kinnisvaraäriga tegelenud šveitslane Oliver Wolfensberger üldse ettevõtte nimega
Swiss Property rajas ja selle Eestiga sidus.
Oma varasemate ettevõtmiste tarbeks uusi
sisearhitekte otsinud Wolfensbergerile jäid
silma Kätlin Ölluki tööd ning kui nimetatud isikud 2012. aasta suvel Tallinna vanalinnas Telegraafi hotellis kohtusid, jõuti
ühisele arusaamisele, et kinnisvaraarenduses tuleb väljuda tavapärastest raamidest
ja maailmas leidub inimesi, kes on nõus
eksklusiivsuse eest raha välja käima. Tänaseks on Öllukist saanud Swiss Property
juhatuse liige.
Aga miks just Eesti ja Jüri? „KPMG tegi
põhjaliku uuringu, sõelal oli paarkümmend Euroopa riiki. Lõpuks jäid lisaks
Eestile valikusse Bulgaaria ja Horvaatia.
Eelistati Eestit, sest varasem koostöö kohalike sisearhitektidega oli jätnud Oliverile
hea mulje ning siinsete pankade suhtumine, investeeringute kaitse ja muud toetusmehhanismid olid paremad,“ selgitab
Swiss Property operatsioonide juht Margus Lepasaar.
„Logistilisest vaatenurgast on Jüri tootmistegevuseks parim koht Tallinna lähiümbruses. Võtsime arvesse infrastruktuuri, elektrikatkestusi ja maa hinda.“

Ärimudel hõlmab
hoone tervet elutsüklit

2013. aastal loodi Swiss Property juriidiline keha, Lepasaar alustas konsultandina
tööd järgmise aasta kevadel ja siis langetati
otsus tehas Jürisse rajada. 2015. aasta kevadel oldi valmis kortermajadele ja väikevilladele seinaelemente tootma.
Swiss Property on erilise kontseptsiooniga ettevõte, Eestis teist sellist pole.
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Ärimudel hõlmab hoone terve elutsükli
haldamist. Esmalt valitakse välja maatükk,
seejärel selgitatakse välja, milline hoone
piirkonda sobib ja siis alustatakse projekteerimisega. Klient saab enda käsutusse
täielikult sisustatud elamispinna. Reeglina
rendib Swiss Property maja või korterid
välja ning firma hoolitseb ise kinnisvara
hoolduse, renoveerimise ja vajadusel ka
lammutamise eest. Korteri või maja omanikule see lisakulu kaasa ei too.
„Valisime selle tee, sest pakume niivõrd
unikaalset toodet. Kakskümmend aastat on
Šveitsis harjutud sellega, et maja peab olema betoonist ning köögitehnika ja lülitid
ühe firma omad. Meie paneme suurt rõhku unikaalsele disainile ja kui inimesed on
valmis maksma sellist hinda, siis ma ei näe
põhjust, miks nad ei peaks tahtma eristuda.
Šveitslaste jaoks on bränd tähtis ja seetõttu
kasutame ainult kõrgeima kvaliteediga tooteid. Lisaks on meie palgal Eesti parimad
arhitektid,“ kinnitab Lepasaar.

Esimene kortermaja
Šveitsi suusakeskusesse

Erilist uhkust tunneb Lepasaar majade
akustika üle, mille parandamise kallal
nähti vaeva rohkem kui aasta. Ristkihtpuitu, eriprofiile ja erimaterjale kasutades on
tagatud samasugused parameetrid nagu
betoonmajades.
Swiss Property toodab seinaelemente
puidust. Tualettide, vannitubade, köökide,
ventilatsioonikambrite ja katlamajade jaoks
on valmis ka moodulid, mis ühes tükis majja tõstetakse. „Euroopa Liidu 2018. aastal
kehtima hakkavale energiadirektiivile vastava samasuguse betoonmaja seinad läheksid väga paksuks ja nende transportimine
3000 kilomeetri kaugusele ei tasuks ära,“
kalkuleerib Lepasaar. „Rahvaarvu arvestades on Eesti mahu poolest puitmajade tootmises maailmas Saksamaa järel teisel kohal.
Esirinnas oleme ka kvaliteedilt.“
Esimene Jüris valmistatud seinaelementidest kortermaja kerkis Šveitsi Andermatti suusakeskusesse. Praegu käivad

Selline hakkab välja nägema Jüris toodetud luksusmaja Šveitsi suusakuurordis.
viiekorruselises elamus siseviimistlustööd, klientidele antakse võtmed kätte aprillis. Jüri tehasehoone teisel korrusel asuv
mööblivabrik hakkab õige pea näidiskorteritele mööblit tootma. Müük toimub
jõulude ajal ja selle eest vastutab ettevõtte
Šveitsis tegutsev üksus.
Andermatti suusakeskuses panevad
kortermaja püsti valdavalt Eestist pärit
töölised. „Eestlane ei tööta kellast kellani.
Lisaks on samast kultuuriruumist pärit
inimestel lihtsam tööasju – olgu selleks
siis joonise lugemine ja käskudest arusaamine – ajada,“ ütleb Lepasaar.
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7000–9000 eurot
ruutmeetri eest

Hinnad on Eesti mõistes krõbedad. Elamispindade ruutmeetri maksumus jääb
vahemikku 8000–10 000 Šveitsi franki
(7300–9100 eurot – A. K.), töös on ka
kaks korda kallimaid projekte. Tegemist on pikaajalise investeeringuga,
mis toob aastakümnete jooksul märkimisväärse kokkuhoiu näiteks küttekulude pealt.
„Meie elamud on oma näitajatelt ligilähedased passiivmajadele. Nõmmele
rajatud 200ruutmeetrises gaasikütet ka-

Väärtustame
väga tootmistöötajat,
nemad annavad
ettevõttele näo.
sutavas testmajas olid tänavu veebruaris
kommunaalkulud 62 eurot. Talvel on maja
mõnusalt soe ja suvel tänu ventilatsioonisüsteemile värskendavalt jahe,“ märgib
Lepasaar.
Lepasaar möönab, et Eesti turg pole
veel nii kõrgetele nõudmistele vastavateks

hooneteks ja hinnatasemeks valmis. Maja
Nõmmel läks arenduskulude alla. Samas
on Swiss Propertyl Eestiga omad plaanid.
„Suure tõenäosusega lööme järgmisel
aastal Tallinna külje all kopa maasse ja
teeme oma esimese kinnisvaraarenduse.
Räägime Eestile omastest eramutest, kuid
energiatõhususe pealt me kompromisse
ei tee,“ lubab ta.
Swiss Property kinnisvaraarenduste põhiturg on praegu Šveitsis, kuid ettevõtte teine haru, mis tegeleb olemasolevate hoonete
sisearhitektuuri ja sisustamisega, on saanud oma oskusi rakendada veel Saksamaal,
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Austrias ja isegi Ameerika Ühendriikides.
„Sisearhitektuursetel töödel on järjekord
väga pikk. Just selle valdkonna võimekus
on praegu ettevõtte pudelikaelaks ja see
dikteerib meie tootmist,“ täpsustab Lepasaar.

2018. aastal valmib
uus tootmishoone

Eestis tootmine tasub ära eelkõige hoone
arhitektuurse ja tehnilise lahenduse hinna
poolest, mis on kuni kümme korda soodsam kui Šveitsis! Tootmise maksumus erineb umbes kolm korda. Paigalduse hind
tuleb reisi- ja majutuskulude ning Šveitsi
tööregulatsiooni eripärade tõttu umbes sama. Hoolimata sellest, et elemente
transporditakse Šveitsi mööda maad, suudab Swiss Property olla sealsetest arendajatest 40 protsenti efektiivsem.
„Tõsi, selle näitajani jõuame lähiaastatel.
Praegu oleme kuni 10protsendilises hinnavõidus, kuid ettevõtte juhtkond ja investorid on selle tulemusega rahul. Edasine kasv
saab tulla läbi standardiseerimise ja stabiilse
müügi,“ arutleb Lepasaar.

Maja püsti panemine Šveitsi suusakuurordis, maja elemendid on toodetud Jüris.

Made in Estonia

Majadel olev Made in Estonia Euroopas kulmu kergitama ei pane. Küll tuleb
geograafilist selgitustööd teha USAs ja
Lähis-Idas. „Meid on palju aidanud teadmine, et Eesti tootjad on sarnase kliimaga
Norras edukalt hakkama saanud,“ lisab
Lepasaar.
Swiss Property tootmishoones on maailmatasemel tehnikat rohkem kui miljoni
euro eest. Tagasihoidliku interjööriga kontorist kostab Rae Sõnumite külaskäigu ajal
keskmisest valjemat moodsat muusikat.
Rutiinivaba õhkkond, mis muud.
Tallinna südalinnas asuvas kontoris
ning Jüris, kus toodetakse lisaks seinaelementidele ka puidust mööblit, töötab kokku üle saja inimese. Perioodil 2017. aasta
lõpust kuni 2018. aasta alguseni töötajate
arv eeldatavalt kahekordistub. Kavas on
hakata tootma ka pehmet mööblit. 2018.
aastal valmib Põrguvälja teele Saku Metalli
maja kõrvale uus tootmishoone.

Palka üle 1000 euro

Töötajate, kelle seast leiab näiteks tänavustel Euroopa meistrivõistlustel neljanda
koha saanud ja Rio olümpial Eestit esindanud odaviskaja Risto Mätase, värbamise kohta ütleb Lepasaar, et „keeruline see
polnud“.
„Probleemiks on insener-tehniline
ressurss, ettevõtte kontseptsiooni mugandamine Eestile, materjalide tarne meie la-
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Jüris asuva tehase tootmisruum.
hendustesse ja tootmise täismahus käima
saamine. Praegune meeskond on teinud
uskumatult palju tööd ja usun, et järgmise aasta lõpuks peaksid investorid meiega
rahul olema,“ prognoosib eelnevalt elektrooniktööstuses leiba teeninud Lepasaar.
Palgast rääkides kinnitab Lepasaar, et
valdav osa töötajatest on motiveeritud.
„Põhjus, miks väike osa inimestest ei
pruugi töötasuga rahul olla, peitub selles,
et nende tänased harjumused pole need,
mida Šveitsi turg vajab ning nad vajavad
ümberõpet. Vähe ei maksa me kellelegi –
tootmistöölised saavad Eesti taset arvestades kõrget, üle 1000eurost palka. Kontori

poole peal olevatel spetsialistidel on keskmine ja juhtkonnal pigem madalam tase.
Aga meil on hästi teada, et kui me kuhugi
jõuame, siis mis meist saab. Ettevõttel on
tulevikku suunatud motivatsioonipakett,“
avaldab Lepasaar. „Väärtustame väga tootmistöötajat, nemad annavad ettevõttele
näo. Kui tugevate arhitektide ja müügimeeste kõrval käib tootmises suur rotatsioon nagu näiteks elektroonikatööstuses,
siis niimoodi me kaugele ei jõua.“
Šveitsi kompanii tegevus toimub 90
protsendi ulatuses Eestis.
Andres Kalvik
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Rae valla 2016. aasta
parimad õpetajad
6. oktoobril tunnustati Rae kultuurikeskuses toimunud kultuuri- ja haridustöötajate pidulikul vastuvõtul aasta parimaid
õpetajaid, keda õpilased ja kolleegid hindavad kõrgelt või kes
on korda saatnud silmapaistva teo haridusvaldkonnas.
Viieliikmeline komisjon otsustas sel korral nimetada parimateks 8 õpetajat ja esmakordselt kuulutati välja Rae valla
aasta hariduse sõber.

Rae valla aasta gümnaasiumiõpetaja
muusikaõpetaja Hairi Laurand
„Hairi Laurandi muusikatunnis õpime
eneselegi märkamata arvutama, lugema,
teistega arvestama ning saame tugevamaks, osavamaks, hoolivamaks, abivalmimaks, kannatlikumaks, julgemaks.
Meil on rõõm muusikast.“ – õpilaste
arvamus

Aasta huviharidusõpetaja
Ellen Liik
Rae huvialakooli õpetaja Ellen Liik
on hea näide inimesest, kes tegutseb
elukestva õppega ja tuleb oma ülesannetega suurepäraselt toime, olles heaks
eeskujuks oma õpilastele.

Rae valla aasta klassijuhataja
Margarita Saar
Jüri gümnaasiumi õpetaja Margarita Saar
klassijuhatajana peab oluliseks õpilaste julgustamist ja tunnustamist,
et tagada õppijatele eduelamusi; ta
püüab tundma õppida iga oma klassi
last kui isiksust, et vajadusel teda toetada, tunnustada, julgustada.

Rae valla aasta klassiõpetaja
Aili Leukmann
Jüri gümnaasiumi õpetaja Aili Leukmann on klassiõpetaja, kes lähtub oma
töö kavandamisel, õpilaste suunamisel tänapäevasest õpikäsitusest ning
on tervikuks sidunud klassiõpetaja ja
klassijuhataja rolli.

Rae valla aasta lasteaiaõpetaja
Maire Tubro-Petron
Lagedi lasteaia õpetaja Maire Tubro-Petron on professionaal oma teadmiste ja oskuste poolest ning innovaatilise nägemusega lasteaiaelu kujundamisel ja arendamisel.

Rae valla aasta
noorõpetaja Elve Luik
Lagedi kooli õpetaja Elve Luik kujundab õpilastes oma positiivse hoiakuga
ja väga heade ainealaste oskustega läbi
aineõpetuse õigeid eluhoiakuid, eetilisi
ja esteetilisi tõekspidamisi, terviklikku
maailmavaadet ning kooli head mainet.

Rae valla aasta põhikooliõpetaja
Rea Meybaum
Jüri gümnaasiumi õpetaja Rea Meybaum
on pikaaegne vene keele õpetaja põhikoolis ja gümnaasiumis. Ta on näidanud, et vene keele õpe ei ole oluline vaid
vene keele õpetajale. Tema entusiasm
erinevate projektide eestvedamisel sütitab
õpilastesse ettevõtlikkust ise midagi luua.

Aasta haridustegu
Eve Lumi
Vaida põhikooli kunstiõpetaja Eve Lumi
on teinud Vaida põhikooli nähtavaks
vabariiklikel kunstikonkurssidel.
Õpetaja ainetunnid on informatiivsed nii
kunstiajaloo, erinevate tehnikate kui ka uute
töövahendite tutvustamisel. Ta on taaskasutamist
propageeriv õpetaja. Õpetaja on teema käsitlemisel emotsionaalselt
innustunud ja sisendab õpilastesse positiivset suhtumist kunsti.

Rae valla aasta hariduse
sõber Jüri raamatukogu
Jüri raamatukogu toetab kogukonna
koolides läbiviidavat õppe- ja kasvatustööd, kujundades laste ja noorte lugemisharjumusi ning huvi kirjanduse vastu.
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Jüri gümnaasiumi eri

Jüri gümnaasium tänab ja tunnustab
Eelmise õppeaasta lõpus tunnustati Jüri
gümnaasiumi koolitöötajaid erinevates kategooriates. Selleks toimub konkurss „Jüri
Gümnaasium tänab ja tunnustab“.
Aasta klassiõpetaja Aili Leukmann on
klassiõpetaja, kes lähtub oma töö kavandamisel, õpilaste suunamisel kaasaegsest õpikäsitlusest ja on tervikuks sidunud aineõpetaja ja klassijuhataja rolli. Ta tähtsustab
lugemist kui õpioskust. Õpetaja kavandab
ja suunab tegevusi, mis motiveerivad õpilasi raamatuid lugema, tekstidega töötama,
loetu põhjal arvamust avaldama ja oma arvamust põhjendama.
Aasta põhikooliõpetaja Rea Meybaum
on pikaajalise kogemusega õpetaja, kes ei
pelga kaasa minna uuendustega. Vene keele
õpetamisel kasutab õpetaja uusi ja erinevaid meetodeid, et keerulist vene keele õpet
õpilastele atraktiivsemaks muuta. Rea võtab
aega oma õpilaste tundma õppimiseks nii
klassijuhataja kui ka aineõpetajana.
Aasta gümnaasiumiõpetaja Hairi Laurandi muusikatunnid on mitmekesised.
Eneselegi märkamata on õpilased õppinud
muusikatunnis arvutama, lugema, teistega

arvestama. Hairi on tagasihoidlikult ja erilise
tunnustuseta ajanud gümnaasiumiõpilaste
õpetamisel tänuväärset rida – pannud kõiki
laulma ja vajadusel ka üritustel esinema.
Aasta klassijuhataja Margarita Saar on
heasüdamlik ja hooliv, sõbralik, rahulik ja
positiivne. Ta lahendab probleeme rahulikult lapsega rääkides. Margarita oskab
luua klassis hea ja südamliku keskkonna.
Ta püüab tundma õppida iga oma klassi
last kui isiksust, et vajadusel teda toetada,
tunnustada ja julgustada.
Aasta uus tegija Avelin Kalvik on äärmiselt siiras, usaldusväärne, hea kuulaja ning
suurepärane meeskonna liige. Oma töös on
ta põhjalik ja korrektne ning eeskujuks nii
õpilastele kui ka kolleegidele. Avelinil on
väga hea analüüsivõime, ta tegutseb avatult ning innovaatiliselt. Ta suudab märgata
puudujääke ning tegutseda vastavalt.
Aasta uus tegija Oksana Suursaar paistab silma energilisuse ning positiivse hoiakuga, millega nakatab ka teisi õpetajaid.
Saksa keele õppijad käivad tunnis suurima
hea meelega, osalevad erinevates õpetaja
poolt välja pakutud tegevustes – olümpiaa-

did, maakondlikud üritused, koolisisesed
projektid.
Aasta suunaja Veronika Koppeli panus
tugikeskuse töösse on hindamatu. Ta on
oma tegevustes korrektne ning põhjalik,
oma ala professionaal. Ta on üks tugikeskuse tugisambaid, kelleta ei kujutaks siin
majas töötamist ettegi. Ta teeb oma tööd
pühendatult ja innuga.
Aasta juht Nele Pilman on suurepärane
juht ja meeskonnatöötaja. Ta on panustanud õppeasutuse arengusse, toetanud õpilastele parimate tingimuste kujundamist,
seades kogu kollektiivi ja õpilaste heaolu
esiplaanile.
Aasta koolitöötaja Jaan Kensap on töötanud koolis juba 20 aastat. Ta suhtub oma
töösse kohusetundlikult ja täpselt. Alati
sõbralik ja abivalmis.
Aasta hariduse sõber Jüri Raamatukogu toetab kogukonna koolides läbiviidavat
õppe- ja kasvatustööd, kujundades laste ja
noorte lugemisharjumusi ning huvi kirjanduse vastu.
Heli Sild

Jüri gümnaasiumi poistekoor ja Pillipiigad
esinesid edukalt festivalil Austrias
Jüri gümnaasiumi poistekooril oli au esineda
sel suvel koos folklooriansambliga Pillipiigad
festivalil „European Art 47“ Steiermargi liidumaal Austrias. Selle festivali eesmärk on
ühendada ja tugevdada erinevate rahvaste
ning kultuuride omavahelist sidet, et aidata
kaasa maailmarahu loomisele.
Avakontserdil Eestit esindades lummasid lapsed oma enesekindla ja särtsaka Eesti
rahvamuusika ning lisaloona kõlanud Steiermargi joodelduse esitamisega paljunäinud
publikut, kes tänas esinejaid valju aplausiga püsti seistes. Ka rahvalaulude sõnum oli
publikule arusaadav moderatsiooni kaudu.
Peakontsert oli aga tõeline suursündmus:
pealtvaatajate seas oli mitmeid ajakirjanikke,
fotograafe, telesaadete tegijaid, ei puudunud
ka linnapea. Publikul, kes korduvalt kontserte kuulama tuli, jätkus poistele vaid kiidusõnu, väljendades oma imetlust ja tänu neile ka
kingitustega – jäätistega.
Festivali raames anti 4 kontserti:
Pirching am Traubenbergi Kultuurisaalis, Zettling-Premstätteni Kontserdisaa-
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lis, Fehringi hooldekodus ja Riegersburgi
Vulkanlandhalles, kus üritus kulmineerus
ühiskontserdiga. Üheskoos teiste maade silmapaistvate muusikutega Horvaatiast, Sloveeniast, Ungarist, Austriast ja Lätist esitati
eri keeltes, sh eesti keeles rahvaid ühendav
„Ood rõõmule“ Ludvig van Beethoveni 9.
sümfooniast (tuntud Euroopa hümnina).
Vastuvõtjad olid väga soojad ja südamlikud. Lastele korraldati ekskursioon Grazi
linnas ja vastuvõtt raekojas, kus poistekoor
linnapead lauluga tänas. Tegevust ja laulmist jätkus ka Zotteri šokolaadimanufaktuuri, Austria rahvusliku vabaõhumuuseumi, hinnaliste Lipizzaneri hobuste farmi ja
erakordselt kauni Riegersburgi kindluslossi. Puhata sai looduslikes järvedes ujudes ja
lõkkeõhtul saia küpsetades.
Suured tänud Jüri gümnaasiumile, Eesti
Kultuurkapitalile ja Steiermargi kultuuriorganisatsioonile Kultur Land Leben, kes
võimaldasid Rae valla laulupoistel Austriasse reisida.
Eesti vaprate poiste kaunis hääl ja ilu-

Foto erakogu

sate pilli mängivate tüdrukute viiside kõla
rõõmustas paljusid inimesi, mis ühendas
ja tugevdas edukalt rahvaste omavahelist
sidet maailmas, andes oma panuse maailmarahule.
Oksana Suursaar,
Pille Pedak
Jüri gümnaasiumi õpetajad
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Rae valla koolide rahvastepallis
valitseb endiselt Jüri gümnaasium
Traditsiooniliselt peetakse iga kooliaasta
alguses kohe maha Rae valla koolide rahvastepalli võistlus, mis sel aastal sai teoks
22. septembril Jüri spordihoones.
Esmakordselt osales võistlustel viis
meie valla kooli kokku 135 õpilasega.
Võistlus peeti kahes vanuseklassis: 1. kuni
3. klass ja 4. kuni 5. klass. Pea kõikides
klasside seas pälvis esikoha Jüri gümnaasium. Vaid 4.–5. klasside poiste arvestuses
tuli alla vanduda Vaida põhikoolile.
Küsimusele, kas Jüris on siis ka tõsine
rahvastepalli drill noortel, vastas kehalisse kasvatuse õpetaja Sirli Kants, et tegelikult sai võistkond esimest korda alles
kokku võistluse päeval: „Eks see on ikka
suure kooli eelis, valikut on rohkem. Võit
kindlasti üllatusena ei tulnud, pigem isegi
ootasin võitu ka poiste vanemalt vanusegrupilt.“
Indrek Raig
Rae spordikeskuse projektijuht

1.–3. kl tüdrukute võistkonda kuulusid:
Hanna Isabel Põhjala
Kertu Jaasma
Miia Ott
Annika Märtin
Kirke Madar
Anette Pehap
Kristiina Kidra
Aila Ly Rogatkin
Anette Höövelsoo
1.–3. kl poiste võistkonda kuulusid:
Teet Jantson
Kristofer Kruusimäe
Raiko Ilves
Jarno Saar
Markus Saar
Patrik Kull
Hugo Tammepõld
Ken Romet Narusk
Gert Kabal

4.–5. kl tüdrukute võistkonda kuulusid:
Reelika Liiv
Enely Jakovleva
Mia Aavik
Merili Kõrvel
Janeli Luts
Kaili Loorand
Kaisa Loorand
Madli Loorand
4.–5. klasside poiste seas esikoha noppinud Vaida põhikooli koosseisu kuulusid:
Gerrit Lehe
Karl Mitt
Karl Niklus
Karl Rasmus Dutt
Daniel Kala
Kevin Vorsmann
Trevon Lepp
Artjom Filimonov

Rae valda edukalt esindanud sportlased saavad
tasuta kasutada Rae valla ujulaid ja jõusaale
13. septembril võttis Rae vallavalitsus vastu korralduse, millega kehtestatakse Rae
valla spordirajatiste soodustingimustel
kasutamise kord.
Korralduse kohaselt lubatakse Eesti
valdade suve- või talimängudel ning Eestimaa suve- või talimängudel Rae valda
esindanud sportlastel kasutada Rae valla
spordikeskuse ruume, ujulat ja jõusaali
individuaalalal esimese koha saavutanud
sportlasel tasuta ning teise või kolmanda
koha saavutanud sportlastel 50% allahindlusega.
Tasuta kasutusõigus laieneb ka meeskondlikul aladel esikoha koju toonud
sportlastele ehk sel aastal siis meie võrkpalli naiskonnale. Meeskondlikult esikolme sisse mahtunud võistkonnad saavad
soodustust ka terve hooaja pallimängusaalide hinnakirjast 50%.
Soodustused kehtivad valdade talimängudel saavutatud tulemuste eest aprillikuust kuni järgmiste talimängudeni

Foto Rae spordikeskus

ning valdade suvemängudel saavutatud
tulemuste eest augustikuust kuni järgmiste
suvemängudeni.
Soodustus kehtib nii Jüri kui ka Järveküla ujulates ja jõusaalides ning on nimeline.
Selline soodustus on kindlasti tugev
motivaator kõigile meie tublidele spor-

dientusiastidele, kes leidsid aega ja tahtmist tulla oma koduvalla eest võistlema
ning tegid ka korraliku tulemuse.
Järgmise korrani ja uute võistlusteni!
Indrek Raig
Rae spordikeskuse projektijuht
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spordielu
Vasakult: Hedda
Maret Eenmaa, Raul
Must ja Tanel Padar.
Foto: Indrek Raig

Rae vallas algasid
sulgpallitreeningud
Septembri viimasel pühapäeval toimunud Rae spordikeskuse avatud uste päeval said huvilised muu hulgas tutvuda
ka sulgpallimänguga. Tegemist polnud
ühekordse näidistreeninguga, millest
võtsid osa ka Eesti esireket Raul Must ja
rokkstaar Tanel Padar, vaid Hedda Maret
Eenmaal on kavas käivitada regulaarsed
harjutuskorrad. Treeningud toimuvad
kõikidele huvilistele – nii lastele kui ka
vanemaealistele – alates 2. oktoobrist
pühapäeviti kell 11 ja kohapeal on olemas ka treeningvarustus.
Eenmaa sõnul võib sulgpalliga alustada igas eas inimene. „Tegemist on seltskondliku mänguga. Seda saab harrastada
sõpradega ja näiteks neljaliikmeline pere
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võib üheskoos paarismängu mängida,“
lausus Eenmaa, kes on võitnud noorteklassis Eesti meistrivõistlustel paarismängus hõbeda.
Eestis spordiregistri andmetel on Eestis ca 2200 sulgpalliharrastajat ja Rae
spordikeskuse projektijuhi Indrek Raigi
sõnul täieneb nimekiri kindlasti mitmete Rae valla inimestega. Suvel joonistati
Jüri spordihoonesse kuus uut sulgpalliplatsi ja nüüd on kompleksis kasutada
ühel ajal kümme väljakut. Lisaks Jürile
saab Rae vallas sulgpalli mängida ka Lagedi ja Peetri spordihoones ning peagi
ka uues Järveküla koolis.
„See on piisav alus, et panna käima ka
korralikud sulgpalli treeninggrupid ning

aidata kaasa veel ühe spordiala kiirele
arenemisele Eesti kõige sportlikumas
vallas,“ ütles Raig. „Sulgpall kuulub ka
Rae valla mängude programmi ja osavõtjatel avaneb seega suurepärane võimalus
ala nüanssidega enne võistlust tutvuda.“
Sulgpall on kiireim reketispordiala
maailmas – palli kiirus võib ulatuda
kuni 420 km/h. Tüüpilises kahegeimilises mängus jookseb sulgpallur ligikaudu
1,6–2 km ja tunni aja jooksul kulutatakse
hinnanguliselt 441 kilokalorit. Rio olümpial esindasid Eestit Raul Must ja Kati
Tolmoff.
Andres Kalvik
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Fakto Auto Tallinna Rahvasõit on
kasvanud perekeskseks rattafestivaliks
On saanud traditsiooniks, et harrastusmaanteeratturite hooaja viimaseks suureks võidusõiduks on Fakto Auto Tallinna Rahvasõit. Kui viiel varasemal aastal
anti start Tallinna kesklinnast, siis tänavu
alustati ja lõpetati septembri esimesel laupäeval Peetri kooli eest, mis õigustas end
igati.

Perekeskne rattafestival

Võistluse korraldaja Mihkel Reile pole
veel järgmise aasta Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidule jõudnud põhjalikult mõelda, kuid pakub, et võistluse formaat jääb
samaks. Seda tervitab ka Rae Rattaklubi
liige Marko Aro. „Minu kui Peetri aleviku elaniku jaoks sobis kodulähedane start
väga hästi. Arvan, et ka teiste osalejate
jaoks on palju lihtsam, kui võistluskeskus
ühes kohas asub,“ arutleb Aro.
Tänavu lühikesest maanteedistantsist
osa võtnud Arole meeldib, et Fakto Auto
Rattasõit pakub kogu perele tegevust.
Toimusid lastesõidud ning meelelahutusprogrammis astusid päeva vältel muusikaliste etteastetega lavale Kristel Aaslaid,
Rasmus Rändvee ja Kristjan Ruus. „Nii
suur sõuprogramm on Eesti rattavõistluste puhul ainulaadne. See teeb teistele
pereliikmetele sõidust osavõtja ootamise
huvitavamaks,“ lisab Aro.
Reilel on kahju, et vihmane ilm pole
lubanud viimastel aastatel osalejatel meelelahutuslikku poolt täiel rinnal nautida.
See asjaolu paneb teda kaaluma võistluse
varasemaks toomist.

Hansaviimistluse eriti
kõva tegija arvestuses,
kus liideti lühikese
mägirattasõidu ja lühikese maanteesõidu
ajad, sai parima tulemuse Peeter Tarvis.
Foto: Eero Raav

Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu, mis
oli ühtlasi ka Filter Maanteekarikasarja
finaaletapiks, võitis profirattur Mihkel
Räim, kes läbis 117 km pikkuse põhidistantsi ajaga 2:25.46. 75 km naiste sõidul
oli kiireim Mathilde Manuela Nigul, kes
pälvis esikoha ka sarja kokkuvõttes.
Tänavu rahvusvahelisel areenil mitmeid ilusaid võite pälvinud Räime sõnul
jäi lõpplahendus grupifiniši peale, kuna
tõusudeta trass ja vaikne tuul ei soosinud
soolorünnakuid.
„Proovisin mitu korda eest ära sõita
ja üritasin nii endale kui ka teistele sõitu
raskeks teha. Minu peamine eesmärk oligi
raske treening teha,“ ütleb valitsev Eesti
meister grupisõidus Räim.

Mägirattasõidul startis
veerandsada võistlejat

Teist aastat järjest olid Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidu programmis ka mägirattasõidud, kus osalejad said valida 42,5 ja 26 km
distantside vahel. Meestest oli kiireim Peeter Tarvis (Püha Loomaaed), õrnema soo
esindajatest saavutas esikoha Kelly Kalm.
Just bike’idel sõitjate arv näitas suurt tõusu. Kui mullu oli stardis 140 mägiratturit,
siis tänavu 250. Mägiratta- ja maanteesõitudele registreerus kokku ligi 800 osalejat.
Hansaviimistluse eriti kõva tegija arvestuses, kus liideti lühikese mägirattasõidu ja lühikese maanteesõidu ajad, võitis esikoha maastikurattamaratoni Eesti
meister Peeter Tarvis.

Ohutussaared muudavad
võistluse ohtlikuks

Mihkel Räim saavutas
Fakto Auto Tallinna
Rahvasõidul napi, ent
kindla esikoha Kristjan Oolot (Peloton) ja
Kristo-Enn Vagati ees.
Foto: Eero Raav

Korraldaja Mihkel Reile sõnul on vahelduse pakkumiseks lihtsam muuta mägirattarada, maanteesõidus tuleb arvestada
nõuetele vastavate teede olemasolu ja
teetöödega. „Kutsun rattarallisid väärtustavaid omavalitsusi üles tee-ehitusel mitte
nii palju ohutussaari tegema. Liiga tihedalt asuvad ohutussaared muutuvad ratturitele ohtlikuks. Näiteks pidime Tabasalu
Rattaralli korraldusest loobuma, sest ümberkaudsetele teedele on viimastel aastatel
rajatud kümme ohutussaart ja neid tehakse juurde,“ räägib Reile.
Andres Kalvik
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Seli küla Siilimäe kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr 1339.
Planeeritav ala asub Rae valla lõunaosa äärealadel Seli külas hajaasustatud looduslikus
kohas. Ligipääs planeeritavale alale on planeeritud avaliku kasutusega Vaida-Pajupea
teelt juurdepääsuservituudiga läbi Siilipesa
kinnistu. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,40 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks
ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeline
kinnistu õueala ulatuses ning ülejäänud
kinnistu jätta maatulundusmaaks, seada
ühiskondlike ehitiste maale ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas kehtiva Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeringuala osaliselt
haljasala ja parkmetsamaa, kuhu on lubatud
rajada väikesemahulisi puhkeotstarbelisi
ehitisi ning külaplatse. Planeeringuala paikneb rohevõrgustikus, mistõttu peab 90%
maakasutuse juhtotstarbest säilima. Planeeritaval alal moodustatakse 2300 m² suurune
ühiskondlike ehitiste maa krunt, mis moodustab 10% planeeritavast kinnistust.
Veneküla Koplepõllu kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr 1340.
Planeeritav ala asub Venekülas Veneküla tee
ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa
krundiks ning ülejäänud osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Moodustada
Veneküla tee laiendamise tarbeks vajalik
transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee äärde ette
nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa juhtotstarve.
Rae küla Rannakivi tee 1 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldusega nr 1408.
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Planeeritav ala asub Rae külas Järve tee
(11330 Järveküla-Jüri tee) ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 13.01.2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr 490 kehtestatud Rae küla Ranna
kinnistu ja lähiala detailplaneeringut pos 6
osas ning jagada olemasolevast tootmismaa
sihtotstarbega kinnistust välja transpordimaa kinnistu, et ehitada välja Lehmja bussipeatuse ootepaviljon ja jalgtee.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustusest
Vaskjala küla Nõlva kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneeringule on esitatud algatamise
taotlus. Nõlva kinnistu (100% maatulundusmaa, pindala 12466 m2) asub Vaskjala
külas. Nõlva kinnistul paikneb olemasolev
juurdepääsutee Kasemäe, Vana-Patsu ja
Lillevälja kinnistutele ning välja kujunenud
jalgrada Vaskjala ujumiskoha suunas.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
Nõlva kinnistu jagamine elamukruntideks,
määrata kinnistutele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ja haljastus
ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas
Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku,
Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud
väikeelamute maa-ala juhtotstarve.
• Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus toimub 18. oktoobril kl 16.00 Jüri alevikus Aruküla tee 9 Rae vallamaja istungite
saalis.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Rae küla Kõrgevälja kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega nr 1353.
Planeeritav ala asub Rae külas. Juurdepääs
alale toimub Raeküla teelt läbi Tammeraja
tee ja Suur-Tammeraja kinnistute. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta maatulundusmaa sihtotstarbega
Kõrgevälja kinnistu (registriosa 3240350;
katastritunnus 65301:001:3792) senine
maakasutuse sihtotstarve üldmaa ja üldkasutatava maa sihtotstarveteks, määrata ehitusõigus, lahendada juurdepääs, vajadusel
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.

• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeritava ala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud üldkasutatava maa juhtotstarve.
Järveküla Väike-Juhani kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldusega nr 1407.
Planeeritav ala asub Järvekülas Veski tee
ääres. Juurdepääs alale toimub avalikult kasutatavalt Veski teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1 ha.
• Detailplaneeringuga võimaldatakse jagada
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu
väiksemateks kruntideks ning moodustada
4 elamumaa krunti, 2 transpordimaa krunti
ja 1 tootmismaa krunt, määratakse ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse
juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
perspektiivne elamumaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Lootsi vkt 13, 13a ja Lootsi
kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldusega nr 1408.
Planeeritav ala asub Vaskjala külas Lootsi
Aiandusühistu põhjapoolses osas Juurdepääs alale toimub Lootsi Aiandusühistule
kuuluvalt Lootsi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,9 ha.
• Detailplaneeringuga võimaldatakse viia ellu
osa Rae Vallavolikogu 08.05.2007 otsusega
nr 266 kehtestatud Vaskjala küla Uus-Mustimäe kinnistu detailplaneeringust liites
elamumaa sihtotstarbega Lootsi vkt 13, 13a
ja osa Lootsi kinnistust üheks elamumaa
krundiks; moodustatakse üks üldmaa, üks
üld- ja veekogudemaa ning üks transpordimaa sihtotstarbeline krunt, määratakse
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on maakasutuse juhtotstarbe osas kooskõlas Rae valla
üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud
elamumaa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega
seotud materjalidega võimalik tutvuda http://
gis.rae.ee/.
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Raamatupidamisteenused
Finants - ja õigusalane
nõustamine
+372 5111 665
info@fico.ee
www.fico.ee
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

TASUTA TRANSPORT
JA SOODSAD HINNAD!

26

Tel 66 00 190, 51 36 999.
Pärnu mnt 139E/7, Tallinn. www.kütteladu.ee

Tel. +372 51 00 212
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10.10. - 22.10.  
PAKKUMISED

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

32

VÄRV - LÕIKUS - 60ML. 
PAYOT TUNDLIKU NAHA

32

NÄOHOOLDUS     

info@puhaskolle.ee

SOLAARIUMIS UUED LAMBID !

www.puhaskolle.ee

25

40 MIN. 

TULE KLIENDIPÄEVALE!
Ridaelamu esmaesitlus
toimub teisipäeval,
18. oktoobril kell 16-18
Lisainfo ja eelregistreerimine:

Dmitri Bekker 5646 2036
www.arcovara.ee/susitee

Pagariäri ja kohvik
Aruküla tee 55, Jüris
Avatud E-R 8.00-17.00,
nädalavahetustel
tellimisel.
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
CATERINGITEENUS!
JUBA SAAB BRONEERIDA AEGA OMA
JÕULUPEO JAOKS!
Tähtpäevadeks kringlid ja tordid!
Peo- ja peielauad!
Lisainfo tel 5163968 või email info@maheleib.ee

Susi tee 13

AEDADE JA VÄRAVATE EHITUS NING PAIGALDUS
puitaiad, võrkaiad, metallaiad
liugväravad, tiibväravad,jalgväravad, värava automaatika

VÄIKEEHITISTE RAJAMINE
aiamajad, terrassid, terrassi katused

www.katcomgrupp.ee
info@katcomgrupp.ee
tel. +372 56 236 365

MÜÜA

4-toalised

B-ENERGIAMÄRGISEGA

RIDAELAMUD
KIILI VALLAS

HINNAGA 159 000€!

HISPAANIA KEE

tervitamine
Hüvastijätt
tänamine
juhatamine
tee küsimine ja
tutvumine
Vabandamine
Isikuandmed
Hotellis
Restoranis
Vaatamisväärsused
terviseprobleemid
telefonikõned
Rongijaamas
Lennujaamas
Numbrid
Kellaaeg
jne

KORDA
KUULAKE&EL AL
gAjAtELE
HISPAANIA

AUDIOKURSUS

KOgU tEKSt
SÕNA-SÕNALt
CD-L

A
KUULA & KORD

i ja hispaania keeles
t
hispaania keelt lihtsal
t.
uu tegevuse kõrval

L ALgAjAtELE

neile,
algajatele ja kõigile
ada.
kendada ja täiend

531
ISBN 9789949972

ROOLIS!

ÕPI KEELT AUTO

ÕPI KEELT
AUTOROOLIS
Telli CD või laadi alla
www.adelante.ee

RIDAELAMU HINNAS ON
KÖÖGIMÖÖBEL,
PUUKÜTTEGA KAMIN,
PUUKÜTTEGA SAUN,
RÕDU, TERRASS,
AUTOVARJUALUNE JA HOOV!
Kontakt:
Margit Alloja
Kutseline maakler,
+372 5615 9661,
margit@uuskodukinnisvara.ee

1
9 789949 97253
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AUTOREMONDITÖÖKODA
VARUOSADE MÜÜK
Varuosad

25 AASTAT KOGEMUSI – SEE ON TASE, MIDA PAKUB FORSS!

Rehvide müük, vahetus ja rehvihotell
Veoauto- ja bussirehvide protekteerimine

Sõiduato-, maasturi-, tarbesõiduki-, mootorratta
ja veoautorehvid

Oscarrehvid: Läike tee 8, Rae vald Peetri küla
Mob. + 372 511 6375

Rae Sõnumid • oktoober 2016

Tel. + 372 665 3080

www.oscarrehvid.ee
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Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
Ootame kõiki huvilisi Kalli-kalli
lasteaia huviringidesse.

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

Esimene proovitund on alati tasuta.
• Muusikaring 3 – 6- aastastele lastele
• Individuaal-laulutunnid 4-6-aastastele
lastele
• Kunstiring 3 – 6- aastastele lastele
• Tantsutrenn 4 – 6- aastastele lastele
• Mudilaste loovuskool 1 – 2-aastastele
lastele
• Inglise keel 3-5-aastastele lastele
• Mängukool 5-6-aastastele lastele
• Spordiring 3-6-aastastele lastele
Rohkem infot www.kalli.ee
Info ja registreerimine
kalli@kalli.ee, tel. 585 47017.

SINU ETTEASTE

REGISTREERU TASUTA PROOVITREENINGULE

WWW.DANCEACT.EE
N O R Ü H MAD
UUED BAIL ATI
ELE
TELE JA LAST
TÄISK ASVANU
BRIL
EM
PT
RIS 4. SE
ALUSTAVAD JÜ
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

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

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

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

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
Rae Sõnumid • oktoober 2016
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Balti Veski AS asutaja on Soomes tegutsev eesti rahvusest
perekond Puhk. Juba esimese Eesti Vabariigi ajal tegutses
aktsiaselts J. Puhk & Pojad, isa Jaak ja 5 poega, kellele
kuulus muuhulgas suur jahuveski ja ladude ning kaupluste
võrk üle Eesti. 1934. aastal otsustas ärimees Eduard Puhk
(üks viiest vennast) haaret laiendada ning ehitas veski
Helsingisse. Eesti taasiseseisvumine võimaldas 1993. aastal
perekond Puhkil uuesti Eestis äriga algust teha.
Täna tegutseb Balti Veski Baltimaade suurima teraviljakontserni Baltic Mill koosseisus,
olles Veski Mati kaubamärgi all pakkumas Eesti suurimat kuivainete tootevalikut. Soovime, et
Veski Mati on meie partneritele ja tarbijaile väärt kauba ja hea toote sümbol.

Tööd saab

Tootmise-laotööline
Töö kirjeldus:
• tellimuste komplekteerimine ja kauba vastuvõtt
• kaupade peale- ja mahalaadimine
• tooraine ettevalmistamine ja pakendamine
• töö on füüsiline

Õpi ujuma!
Ujumiskursused lastele (alates 5.a.)
ja täiskasvanutele.

Nõudmised kandidaadile:
• oled aus, korrektne, täpne ja valmis meeskonnatööks
• oled kiire töötempoga
• soov õppida ja areneda
• kasuks tuleb eelnev töökogemus tootmisettevõttes
• kasuks tuleb eelnev kogemus laadurijuhina
Omalt poolt pakume huvitavat ja mitmekülgset tööd stabiilses ettevõttes,
sõbralikku kollektiivi, kaasaegset töökeskkonda, lisasoodustusi ning erinevaid
koolitusi.
Tööaeg E-R kell 8.00-16.30
Asukoht: Jüri, Mõisa tee 7
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö tüüp: täistööaeg, palgatöö
Kontakt: 603 4030 või 528 4573

www.orca.ee tel 52 84 853
Peetris Järveküla Kooli ujulas

METALLIEKSPERDID OÜ
on spetsialiseerunud head välimust ja täpsust
nõudvate eritellimustoodete tootmisele.
Peamiselt toodame mööblidetaile ja
keerukamaid sisustuselemente.
Lisainfo: www.metallieksperdid.ee
OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

KEEVITAJAT

Tööülesanded:
Keevitamine TIG meetodil.
Peamiselt roostevaba teras, aga ka teras.
Töö on vaheldusrikas ja huvitav.
Omades head tehnilist taipu, võib kandideerida ka
ilma keevitaja töökogemuseta – väljaõpe kohapeal.

METALLIEKSPERDID OÜ
on spetsialiseerunud
head välimust ja täpsust nõudvate
eritellimustoodete tootmisele.
Peamiselt toodame mööblidetaile ja
keerukamaid sisustuselemente.
Lisainfo: www.metallieksperdid.ee
OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

LIHVIJAT- POLEERIJAT
Tööülesanded:
Erinevate metalldetailide ilulihvimine
ja ilupoleerimine.
Väljaõpe kohapeal

Lisaks pakume:
Meeldivat töökeskkonda ja -kollektiivi.
Võimalust töötada arenevas ettevõttes,
kus saab oma oskusi täiendada ja areneda.

Lisaks pakume:
Meeldivat töökeskkonda ja -kollektiivi.
Võimalust töötada arenevas ettevõttes,
kus saab omaoskusi täiendada ja areneda.

Töökoht asub: Hoidla tee 9, Vaida, Rae vald, Harjumaa

Töökoht asub: Hoidla tee 9, Vaida, Rae vald, Harjumaa

Kontaktisik: Kaia Talvik, tel. 52 23 180
Kandideerimiseks palume saata CV:
kaia.talvik@metallieksperdid.ee

Kontaktisik: Kaia Talvik, tel. 52 23 180
Kandideerimiseks palume saata CV:
kaia.talvik@metallieksperdid.ee
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Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.

ERALASTEAED
MIDRIMAAILM OOTAB
UUSI MÄNGUSÕPRU
ALATES 1,6 ELUAASTAST.
Asume Nõmmel, looduskaunis kohas.
Meil on väikesed rühmad. Lasteaed
on avatud 7.30-18.00. Vajadusel
pakume õhtuhoidu.
Lasteaed tegutseb
Haridusministeeriumi poolt
välja antud loa alusel.
Õppetöös lähtume Koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast
* KEHTIB OMAVALITSUSTE
TOETUSRAHA
KONTAKT:
midri@midri.ee või 651 4656
www.midri.ee
ASUKOHT:
PARGI 16, NÕMME, TALLINN

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

• Üldkehalise ettevalmistuse (ÜKE) treeningud
I-II klassi õpilastele Peetris ja Järvekülas
• Kergejõustiku treeningud III klassi ja
vanematele õpilastele Järvekülas
• Täiskasvanute jooksutreeningud ja
maratoniks ettevalmistamine Peetris
Lisainfo: klubi UP Sport peatreener
UrmasPõldre tel 51 32 072,
urmas.poldre@outlook.com
Registreerimine: www.upsport.ee

SELVER on paljude eestimaalaste lemmikpood! Oleme
tegutsenud alates 1995. aastast ja praegu on meil 45 kauplust
üle Eesti. Meil töötab täna üle 2400 väga tubli erinevas
vanuses inimese. Tänu neile saame olla parim eestimaine
kauplusekett, kus sisseostude tegemine on meeldiv ning sujuv.

Peetri Selver ootab enda perre tööle:

TEENINDAJAID
INFOLETI TEENINDAJAT
PAGARIT
TRANSPORDITÖÖLIST
ÖIST KAUBAPAIGUTAJAT
Täpsema ülevaate käimasolevatest konkurssidest saad
meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega
liituda, siis palun anna endast märku ja saada oma CV
e-posti aadressile personal@selver.ee, täida
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis.
Lisainfo saamiseks palun
helista telefonil 667 3785 või
5343 5337, Kristi Aasa.

Rae Sõnumid • oktoober 2016

Kui sind huvitab,
kuidas säilitada hea
tervis, siis tule
kuulama, milliseid
häid kogemusi
jagab proviisor
Astrid Oolberg.

Tema loengu teema on
apiteraapia ehk tervis läbi
mesindussaaduste. Ja meid
ootab 5.-6.novembril Haapsalu Fra Mare Thalasso SPA.
Võimalus osta mett ning
degusteerida erinevaid
meesorte ja -segusid
(umbes 15-20).
Buss väljub Jürist.
Täpsem info
www.alustamealgusest.ee
või telefonil 5029006
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kuulutused
Reakuulutused oktoober
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
Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis:
lepp 30 cm, kask 30 cm, hinnad kodulehel. Alates 50 kotist on transport Rae
valda tasuta. Tellimine: 5198 9070, info@
unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee

Liiv, killustik, sõelutud põllu- ja metsamuld, kruus, freesasfalt, turvas, sõnnik
kohaleveoga. Tel 509 2936 (kuni 2,5 t), tel
507 9362 (kuni 12 t)

Ostan vanu postkaarte ja fotosid, rinnamärke, vanaraha, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja 501 1628. Tim

Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitusja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon
Vool

Pakun tööd koristajale-koduabilisele Jüris
Kesa tänava ridaelamus. Töö päevasel ajal
mõnel korral nädalas. Kui oled korrektne,
hoolas, meeldib triikida ja ei karda sõbralikku koera, siis võta ühendust 509 0885.

Müüa lõhutud küttepuid kohaletoomisega: lepp 33 eurot/rm, sanglepp 35 eurot/
rm, kask 37 eurot/rm, metsakuiv okaspuu
33 eurot/rm. Tel 509 9598
Kuivad küttepuud tootjalt, kaminapuud
võrkkottides, 2 m3 konteinerid ja lahtiselt.
Rae vallas tarne tasuta. Kindel kvaliteet.
Vaata hinnakirja www.tulepuu.ee Tel: 501
9454
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja lipumastid e-poest: www.lipuvabrik.ee
Ostan garaaži Jüri alevikus. Telefon 5564
5464

RAE VALLAVALITSUS
võtab teenistusse

ARHITEKTI
Rae Vallavalitsuse maa- ja keskkonnaamet otsib oma toredasse kollektiivi arhitekti
kelle põhilisteks ametiülesanneteks on:
• detailplaneeringute menetlemine
• planeerimis- ja maakorralduskomisjoni töös osalemine
Kandidaadilt eeldame:
• arhitektuuri- ja/või planeerimisealast kõrgharidust
(võimalik on ka kõrghariduse lähiajal omandamine)
• teadmisi planeerimisest ja õigusaktidest
• algatusvõimet, loovust ja head suhtlemisoskust
• valmisolekut meeskonnakoostööks
• väga head eesti keele oskust
• soovitavalt head vene ja/või inglise keele oskust
Kasuks tuleb:
• varasem planeerimisalane töökogemus
• varasem töökogemus avalikus teenistuses
• ehitus- ja planeerimisalase seadusandluse tundmine
Pakume:
• kõige kiiremini areneva omavalitsuse kujundamisel ja
arenemisel osalemine
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalust
• meeldivat töökollektiivi
Elulookirjeldus (CV) ja motivatsioonikiri saata
märgusõna all „ARHITEKT“
hiljemalt 16. oktoobriks 2016 aadressil siim.orav@rae.ee

Rae Sõnumid • oktoober 2016

Üürin või ostan Jüris garaaži. Kontakt 506
4147, argo@sohver.ee
Otsime usaldusväärset lapsehoidjat-koduabilist, esialgu 2–3 päevaks nädalas
Arukülas. Graafik on paindlik ja kokkuleppel. Helista numbril 5696 6873 või kirjuta painfo30@gmail.com
Muld, liiv, killustik, kruus, freesasfalt +
transport. Tel: 5395 3788
Korstnapühkija teenus, kehtiv kutsetunnistus, nõuetekohase akti väljastus, tel 504
0875.

Eelteade Järveküla kooli
spordihoone avamise kohta
10. novembril avame Rae vallas Peetri alevikus Reti tee 20 Järveküla spordihoone.
Spordihoone asub ühes hoones Järveküla kooliga. Spordihoones asuvad ujula, jõusaal, pallimängusaal ja aeroobikasaal.
Novembri alguses avatakse ujula ja pallimängusaal
ning detsembris jõusaal ja aeroobikasaal.
Info lahtioleku aegade ja sportimise võimalustega hakkab olema kättesaadav Rae valla spordikeskuse Järveküla
spordihoone kodulehel.
Rae valla spordikeskus

kuulutused 35
Septembris
registreeritud
sünnid
KARL VAGENSTEIN
ROBIN VÕSA
HANS MARKUS MERMAN
GEORG SOOVIK

OKTOOBRIKUU SÜNNIPÄEVAD
AGATHE-LUDMILLA POOL 92

KALJU LAOSMA 75

ELVI NAGEL 92

ERKO LIIV 70

ENNA TIKKER 90

JUTA MESILA 70

LEA VESKE 88

PILVI LEEMETS 70

LEIDA KINSIVEER 86
SAIMA LILLEFRIEDE SÕLG 86

IVAR VAGUR 70

FREDERIK LIIV

IVAN RÄTTEL 85

MILVI ÜLESOO 70

ARMIN AASMA

VALENTINA GRAMATOVITŠ 85

PAUL JALG 70

WILLIAM NIIN

KAIE HIMMELREICH 83

EVI MARAN 70

MARTIN KENK

HELMI ELKEN 83

AINO VÄINSAR 70

RAGNAR STEFAN KASS

EINARD OTS 83

RAIMO SAVIPÕLD 70

SET DANIEL MIILO SILLAMETS
SUSANNA HIIEMÄE
KATARIINA JÄRVE
KATRIIN JOHANSON
KRISTINA GOROBINSKAJA
IRIS SIILBEK
ESTELLE VORSMANN

JELIZAVETA SOITU 82

KÜLLI LAINESTU 70

EVI LÄÄNE 82

GENNADI GRIGORJEV70

LEMMI KASKA 81
TAISJA TAMM 80

LEHTE KUUSK 70

ERNA PARBO 80

MATTI ANTERO POSTI 65

LUULE SINEP 80

NADEŽDA ŠTŠURAKOVA 65

ALEXANDER EGOROV 80

SIINA LILOSON 65

LINDA KUUSMAA 75

ÜLLE SOOMETS 65

KARINEE LUMIS

TIIU JOOST 75

VIKTORIA BORTNIK

SVEN RUGAM 75

MONA RUUBEL

HELE LUIK 75

ALEXANDRA DE GRAUW

KALJO VÄINSAR 75

TATJANA AMOS 65

AHTO SELART 75

HELGI MAAJA JUURSALU 65

HELVE ALVER 75

TOOMAS REA 65

MIRIEL ALLIK
LISANNA PERTEL

ANTS PÕLLUPÜÜ 65
MARE JÕGI 65

ESTELLE MARIA SISASK
MIRTEL VÄLJAK
MIA MIRLET KALAMEES

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
SEPTEMBRIKUUS
06. september Tulekahi Peetri tee 19
08. september Abistati kiirabi Vesiroosi 41
14. september Põles abihoone Assakul,
Järve põik 13
16. september Likvideeriti avarii tagajärjed
Vaidas, Saare tee 35

Südamlik kaastunne
Külliki Kajasalule
kalli

EMA

VALTER KAITSA

kaotuse puhul
Kolleegid Taaramäe
lasteaiast ja
lapsevanemad
Pärna rühmast

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

Septembris lahkunud
PEETER MÄGI
LEONID KRASNODUBSKI

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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Algab uus

RAE VALLA

FOTOKONKURSS
Fotokonkursil võivad osaleda kõik
Rae valla elanikud. Fotosid hinnatakse neljas kategoorias:
• loodus
• inimene
• Rae vald
• vaba teema
Fotode esitamine Rae valla fotokonkursile 2016
• Fotod esitatakse digitaalselt
jpg-formaadis.
• Igaüks võib esitada kuni 3 pilti
kategooria kohta.
• Fotod palume saata aadressile
fotokonkurss@rae.ee
• Fotosid saab esitada kuni 2016.
aasta lõpuni.
• Fotole tuleb lisada autori nimi,
kontaktandmed.
Esitada võib nii mustvalgeid kui ka
värvifotosid. Digitaalne töötlus on lubatud ainult piltide lõikamiseks, suuruse muutmiseks ja vähesel määral
heleduse/tumeduse ja kontrastsuse
parandamiseks. Piltidel ei ole lubatud
elementide juurde lisamine või nende
eemaldamine.
Fotograaf vastutab kõikide autoriõigustega seonduvate küsimuste kerkimisel. Kõigi konkursile esitatud
fotode autoriõigused jäävad nende
autoritele, ent konkursil osalemisega
antakse korraldajale õigus tasuta kasutada konkursil auhinnatud fotosid
konkursi tulemuste avalikustamiseks
ja Rae valla reklaamimiseks trükiväljaannetes ja internetis. Fotode kasutamisel viidatakse foto autorile.
Esitatud fotosid hindab žürii ning
igast kategooriast valib internetihääletuse teel oma lemmiku ka vallarahvas.
Lisainfo
fotokonkurss@rae.ee
Fotod: Aarne Vesi, Martin Minn, Signe Heiberg, Igor Sentšukov

