APRILLINUMBRIS:
• Eelkool läheb erakätesse
• Järveküla kool sukeldub
teadusmaailma
• Peetris arutati põhjapiirkonna
planeeringu üle
• Kurna mõisaparki rajatakse
disc-golfiala
• Lagedi lasteaed saab maakütte

Rae valla ametlik väljaanne
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Väike Albert osalemas Rae vana
koolimaja heakorratalgutel
Vaskjala külas.

Aprill on heakorrakuu ja vald pakub võimalusi jäätmetest tasuta vabanemiseks.
Kasulikku infot leiab lk 2–3
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Kevadine heakorrastuskampaania aitab tasuta
lahti saada nii ohtlikest jäätmetest, kasututest
kodumasinatest kui ka haljastusjäätmetest
Ohtlike jäätmete kogumisring

29. aprillil 2017 toimub igakevadiseks
traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete
kogumisring. Kogumisringi käigus peatub
ohtlike jäätmete furgoonveok järgnevates
peatumispaikades:
• 09.00–09.30 PEETRI ALEVIKUS
Mõigu ja Heki tee ristmikul;
• 10.00–10.30 PEETRI ALEVIKUS
Mõigus, Kaabli tn garaažide ees;
• 11.00–11.30 ASSAKUL Järve tee 4 ees;
• 12.00–12.30 LAGEDIL Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;
• 13.00–13.30 PAJUPEAL ASi Pakar
töökoja sissekäigu ees;
• 14.00–14.30 PATIKAL Patika kaupluse ees;
• 15.00–15.30 URVASTES Urvaste bussipeatuse kõrval.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises: vanad ravimid, kasutatud
õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud,
värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid
ja tõrjeained, säästupirnid, päevavalguslambid,
elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, raskeid metalle
sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega seadmed.
Ohtlikke jäätmeid
võetakse vastu tasuta.

Vanade kodumasinate
kogumiskampaania

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

Kuidas kogumiskampaania
toimub?

1) Helistage või kirjutage aprillikuu jooksul Rae vallavalitsusse (tel 605 6781 või 605
6750, ege.kibuspuu@rae.ee) ja andke teada:
• ees- ja perenimi;
• täpne aadress, kus elektroonikajäätmed asuvad;
• kontakttelefon (teavitame teid kogumisauto orienteerivast saabumisajast);
• seadmete tüüp ja kogu (nt külmik 1 tk,
TV 1 tk jne).
2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse
orienteerivast kogumisauto teie
juurde saabumise ajast kogumispäeval.
3) Kogumisauto tuleb elektroonikajäätmetele järele teie juurde ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta. Kodumasinad
peab paigutama tänava äärde või

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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aia taha. Korterelamutes peab kodumasinad tooma trepikodade ette, sest töölised
kodumasinaid trepist alla ei transpordi.
Kogutakse kõiki elektriga töötavaid
seadmeid, millel saba taga või patarei sees,
sh päevavalguslampe ja akusid.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel
tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade
peab olema terve (terveks loetakse seadet,
mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor,
emaplaat, kineskoop jms). Elektroonikajäätmed ei pea olema töökorras. Samas ei tohi
seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Ootame kogumiskampaaniast aktiivset
osavõttu, kuna sellisel kujul toimub kogumisring viimast aastat. Edaspidi saab kodumasinad tasuta ära viia juba toimivatesse
statsionaarsetesse
kogumispunktidesse.
Selleks on paigutatud MTÜ EES-Ringlus
statsionaarsed kogumispunktid Vaida alevikku ja Järveküla jäätmepunkti ning MTÜ

Rae valla territooriumil
paiknevad alalised ohtlike
jäätmete konteinerid
Järvekülas jäätmepunktis Turu
tee 25. Jäätmepunkt on avatud iga
päev kella 8–20. Värav avaneb helistamisel (number on väraval).
Jüri alevikus Suve tn 7a. Konteineri avamine toimub ette helistades
numbril 5656 2750 (Meelis).
Vaida alevikus Hoidla teel Hoidla tee 25 korterelamu vastas. Konteineri avamiseks tuleb ette helistada
numbril 5645 6749 (Tiina) ja kokku
leppida aeg, millal konteiner avatakse.
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Eesti Elektroonikaromu Jüri alevikku. Konteinerid asuvad nii Jüris, Järvekülas kui ka
Vaidas ohtlike jäätmete konteineri kõrval.

Haljastusjäätmete kogumine

Tasuta haljastusjäätmete äravedu Rae valla
tiheasustusaladelt toimub sel kevadel ajavahemikul 24. aprill – 5. mai 2017. Vajalik on eelnev registreerimine hiljemalt 21.
aprilliks 2017 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.
Tuletame meelde, et Rae valla tiheasustusaladel on haljastusjäätmete põletamine
keelatud.
Ege Kibuspuu
keskkonnaspetsialist

Kuhu ära anda vanu rehve?

Vanarehve võetakse elanikelt TASUTA vastu esmaspäevast reedeni kell
9–18 aadressil Tartu mnt 119, Tallinn
(OÜ Vianor) ja reedeti kell 10–16
Jüri alevikus Mõisa tee 5 (Rehvipunkt
OÜ). Täiendavat infot teiste kogumiskohtade kohta saab MTÜ Rehviringlus kodulehelt www.rehviringlus.ee.

Kuhu ära anda suurjäätmed?

Suurjäätmed on vanamööbel diivanid, toolid, lauad, kapid, kardinapuud, vaibad jms suuremõõtmeline
jääde, mis ei mahu oma mõõtmete või
nende kaalu tõttu konteinerisse. Alates 01.01.2017 viib AS Eesti Keskkonnateenused suurjäätmed tasuta ära.
Suurjäätmete alla ei klassifitseeru
ehituspraht, igasugused ehituse või
lammutuse tegevusel tekkinud jäätmed (aknaraamid, betoon, tellised,
kips, keraamika jm.) Samuti ei klassifitseeru suurjäätmetena elektroonikajäätmed (külmikud pliidid, pesumasinad jm).
Suurjäätmete vedu saab tellida ASist
Eesti Keskkonnateenused aadressilt tallinn@keskkonnateenused.ee
telefonilt 6 400 800 või infotelefonilt 1919.

Vallavalitsus soovib
perearstiteenust Peetrisse
Rae vallavalitsus kuulutas välja konkursi
sobivate ruumide leidmiseks Peetri piirkonda, et alustada võimalikult kiiresti perearstiteenuse osutamist.
„Töötame selle nimel, et perearstikeskuse rajamiseks saaksime õiguse raha
taotleda Ühtekuuluvuspoliitika fondi
meetmest, mida haldab sotsiaalministeerium,“ tutvustas olukorda vallavanem
Mart Võrklaev, kelle sõnul on meetmes
veel pärast esimest jagamist vabu vahendeid, mis investeeritakse teises voorus
valitud tervisekeskuse projektidesse.
„Kuid samaaegselt valmistame ette
Peetrisse ajutise perearstikeskuse avamist, sest vaid nii saame leida perearstid
ja tagada esmatasandi tervishoiuteenuse
võimaldamine Peetris,“ rääkis vallavanem Mart Võrklaev.
Peetris elav Rae vallavolikogu liige
ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees Tõnis Kõiv ütles, et nii elanikelt
saadud tagasisideme põhjal kui ka volikogu arvates on perearstikeskust Peetrisse vaja. „Eriti tähtsaks peavad perearsti
lähedust noored lapsevanemad, kes moodustavad Peetri ja Järveküla elanikest
enamiku,“ kõneles Kõiv.
Võrklaev kinnitas, et vallal on olemas
Niinesaare tee juures sobilik kinnistu, koostatud alale detailplaneering ning samuti on
valminud maja eskiisprojekt. „Kurb on see,
et oleme korduvalt kohtunud ministeeriumi ametnikega ja selgitanud vajadusi perearstiteenuse järele Peetris, aga suhtumine
on olnud, et „käige parem Tallinnas“,“ meenutas Võrklaev, kes lisas, et vallavalitsuse
soov oli taotleda meetmest kahe tervisekeskuse ehitamiseks raha, millest üks on
ette nähtud Peetrisse ja teine Jürisse, kuid
ministeerium otsustas, et raha saab taotleda
vaid Jüri keskuse jaoks. Vallavanem loodab,
et ministeerium jõuab siiski arusaamiseni,

et seal, kus on inimesed, sinna on ka vaja
teenuseid, mida elanikud tarbivad. „Järjekordse murekirja, mis ühtlasi oli ka tungiv
palve võtta Peetri perearstikeskus rahastatavate objektide nimekirja, saatsime tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile 14.
märtsil,“ kinnitas Võrklaev.
„Kuna teenuse järele on suur vajadus,
ei saa me oodata sotsiaalministeeriumi otsust kõne all olevast meetmest vabade vahendite jaotamise kohta. Vajalik on alustada konkreetsete tegevustega, mis tagab
perearstiteenuse kättesaamise ja selleks
hakkasime otsima ruume ajutise perearstikeskuse avamiseks,“ kõneles Võrklaev.
„Kui õnnestub rendile võtta ajutise
perearstikeskuse rajamiseks sobilik pind,
tuleb kokkuleppel üürileandjaga vallal
investeerida ruumidesse ja seadmetesse,
et seal oleks perearstidel võimalik tegutsemist alustada. Seejärel saab terviseamet
hakata otsima perearste Peetrisse,“ rääkis
Kõiv, lisades, et volikogu ootab vallavalitsuselt maikuu istungile perearstide toetamise eelnõu, mida hakata arutama alustavate perearstide riskide maandamiseks.
„Volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis valitses perearstide toetamise
põhimõtete suhtes konsensus. Perearste
on üle Eesti puudu, mitte üle. Isegi arstiteaduskond oleks valmis perearstiks õppida soovijaid vastu võtma rohkem, kui õppima minna soovitakse ning lisaks on uue
praksisega alustamine päris suur ettevõtmine. Ülikooli lõpetanud perearstid on
juba kõik kuskil paigas ja neid pelutavad
pigem paremad pakkumised Eestist väljaspool,“ kõneles Kõiv, kes näeb vajadust
Peetris vähemalt kolme perearsti järele.
Viimaste plaanide kohaselt soovitakse
Peetri perearstikeskus avada niipea, kui
ruumid ja perearstid on leitud.
RS

Korralda oma kevadine heakorratalgupäev
ja vald toetab abivahenditega
Vald toetab Rae valla asulates toimuvaid kevadisi heakorratalguid kilekottide, töökinnaste ning jäätmete äravedamisega. Kui oled valmis oma kodukoha heaks kaasa lööma, korralda ise oma sõpruskonnaga talgupäev ja vald aitab vajalike abivahenditega.
Kui liitud kogukonnas toimuva talgupäevaga, võta ühendust oma külavanemaga, kes
annab teada, kuna ja kuidas kodukülas heakorratalgud toimuvad. Lisainfo abivahendite saamise kohta tel 605 6781, e-post: ege.kibuspuu@rae.ee.
RS
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Volbriöö talgud

Ohtlik Mõigu tee tehakse korda

Elu läheb valgemaks ja elu läheb helgemaks. Kuid selle nimel tuleb teha
ka natuke talgutööd. Kutsume sind ja kõiki, keda sa kampa kutsud, volbrilaupäeval, 30. aprilli kell 11 koristama Jüri kiriku kõrvalhoonete varemeid, et meie vald saaks ühe hubase välikontsertide ja -etenduste paiga
jagu rikkamaks. Talgulistele annab jõudu soe supp ning õhtul kell 19 lahutab meelt ning avab vastse lustiplatsi äsja oma esimese albumi „Planeedid ja linnutee“ üllitanud emakeelne rokkansambel Maria Stuart, tuttav
eesti muusika lembeliste raadiojaamade mängukavadest ja kui ei ole, siis
solisti Liana Kolodinskaja eelmist bändi Paha Polly mäletate ikka.

Rae vallavalitsus väljastas märtsis ehitusloa Peetri kooli
taga oleva Mõigu tee laiendamiseks ja sõidutee äärde
kergliiklustee rajamiseks.
Sõidutee ehitatakse seitsme meetri laiuseks, valgustatakse ja kooli poole tee äärde ehitatakse kolme meetri laiune kergliiklustee. 3. aprillil lõppes ehitushange ja
protsessi sujumisel saab alustada tee-ehitusega aprilli
teisel poolel.
RS

Mart Niineste
Rae kultuurikeskus

Teadaanne peremehetu vara
arvele võtmise kohta
Rae vallavalitsus avaldab teadaande Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse
nr 211 „Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine“ punkti 9 alusel.
Rae vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetu ehitisena Rae
vallas Lehmja külas Pähklimäe tee 13 (katastritunnus 65301:001:4079) ja
Pähklimäe tee L2 (katastritunnus 65301:001:4086) katastriüksustega piirneval alal asuva küüni.
Ehitise omaniku kohta andmed puuduvad.
Vastuväiteid ehitise peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse
poolt hõivamise kohta palume esitada kirjalikult kahe kuu jooksul Rae
vallavalitsusele (Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301 Harjumaa) arvates teate
avaldamise päevast. Telefon: 605 6750, e-post: info@rae.ee
Anne Varbla
maakorraldaja

Rae vallavalitsus
otsib üürile võtmiseks
Peetri alevikus või Järvekülas ruume
perearstikeskuse rajamiseks.

Peetri elanik Margit Umboja kasutab Mõigu teed
väga sageli oma lemmiklooma Kirsiga jalutamiseks.

Foto Rae Sõnumid

Uusmaa tee saab läbimurde
Jaanipäevaks soovib vallavalitsus välja ehitatada umbes 100 meetri jagu sõiduteed ja 200 meetrit kergliiklusteed. Kui tee saab valmis, muutub bussiliini nr
121 sõidumarsruut. Buss hakkab Peetri südamesse
jõudmiseks kasutama Uusmaa teed. Liikluskorraldus
muutub sujuvamaks ja mugavamaks nii Peetri kui ka
Järveküla elanike jaoks.
Korraldatud riigihange ehitaja leidmiseks lõppes 3.
aprillil ja leping parima pakkumuse tegijaga sõlmitakse protsessi sujumisel aprilli teises pooles.
RS

Tingimused ja nõuded ruumidele
www.rae.ee/uudised-ja-teated
Pakkumised on oodatud perearstikeskuse
ruumide üürile andmiseks
hiljemalt 21.04.2017,
e-posti aadressil info@rae.ee
Täpsem info telefonil 521 3893, abivallavanem
Jens Vendel, e-post jens.vendel@rae.ee
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Uusmaa teele ehitatakse jaanipäevaks läbimurre.

Foto Rae Sõnumid
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Vaida kooli välisilme 3D-joonisena pärast ehitustööde lõppu.

illustratsioon: OÜ RTG Projektbüroo

Aprillis algavad Vaida kooli laiendamise II etapi tööd
21. märtsil allkirjastasid Rae vallavanem
Mart Võrklaev ja Riito Ehituse ASi juhatuse liige Toomas Tromp töövõtulepingu,
mille alusel valmib Vaida kooli juurdeehitise II etapp hiljemalt 21. septembriks.
Kooli direktor Piret Hallik tunneb
head meelt selle üle, mis on juba tehtud
ning loodab, et valmiv II etapp elavdab
siinset kogukonnaelu ja kasvatab nii koolipere kui ka kogukonna ühtekuuluvustunnet. „Muidugi soovin ma, et õpilaste
õpimotivatsiooni kasvaks veelgi nii tänu

kaasaegsele ja kaasavale keskkonnale kui
ka üldarendavatele tegevustele peale õppetööd,“ kõneles Hallik.
II etapi töödena näeb projekt ette vana
koolimaja galerii osa lammutamist ja uue
hoonega asendamist, mis on stiililt samasugune nagu I etapi juurdeehitis. Uues hoones
hakkavad asuma klassiruumid, garderoob
ja avaram koridor vaba aja veetmiseks.
„Lapsed ja õpetajad saavad aga suuremad, kaasaegsed ja normidele vastavad
klassiruumid ehk oluliselt paremad õpi-

ning töötingimused ning rohkem ruumi
vahetunnis liikumiseks,“ rõõmustas vallavanem Mart Võrklaev.
Ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik kõneles, et koos II etapi
ehitustöödega saab laienduse kooli parkla
osa ning kooli ees asuvale sõiduteele ehitatakse bussitasku.
Ehitustööde maksumus on 1 146
168,624 eurot, mille finantseering tuleb
täies ulatuses valla eelarvest.
RS

Lagedi lasteaed saab maakütte
Abivallavanem Madis Sariku sõnul on Lagedile ehitatav lasteaed Rae valla esimene
maaküttega avalik hoone.
„Maaküttele minek on kindlasti kõige mõistlikum antud hoone mahu juures
ning teist lahendust ei oleks saanud Kaare
tee 41 kinnistule ka planeerida, sest piirkonnas puudub kaugkütte- ja maagaa-

sitrass,“ kõneles Sarik.
Lagedi lasteaia projekti on teinud ConArte OÜ ja tegemist on varem Jürisse
ehitatud Võsukese lasteaia tüüpprojektiga,
mida on kohandatud vastavaks Lagedi
piirkonna vajadustele ja võimalustele.
Lagedi 120kohalise lasteaiahoone projekteerimine ja ehitamine maksab lepingu

alusel koos käibemaksuga 2 100 127,6 eurot.
„Jõuludeks on maja valmis,“ lubas ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik, viidates lepingujärgsele tähtajale
25. detsember. Hoone ehitab ehitushanke
võitja AS Parmeron.
RS

Illustratsioon: Conarte OÜ
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Spordi- ja
huvitegevuse
kuluhüvitise
taotlemine käib
iseteeninduses
Rae valla iseteenindus https://iseteenindus.rae.ee/ võimaldab esitada kõiki taotlusi e-keskkonnas oleva iseteeninduse
kaudu ning nüüdsest on muutunud lihtsamaks spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise
taotlemine.
„Erinevalt varasemast saab e-keskkonna
kaudu vaadata, kas treeneril on kutsekvalifikatsioon. Selleks tuleb klikata taotluse
juures olevale lingil, kust avanevad spordialade nimekirjad. Veenduge, et treeneril
on olemas vajalik kvalifikatsioon. Järgmisena on vaja taotluse jaoks hankida treeneri
isikukood ja e-posti aadress. Need andmed
on olulised taotluse vormistamisel. Kui olete taotluse digiallkirjastanud, saab treener
automaatselt selle kohta teatise oma e-postile. Siis tuleb ka temal taotlus digiallkirjastada. Pärast treeneri allkirja on kuluhüvitise
taotlus lõplikult esitatud. Vanem saab oma
meili peale teate, et taotlus on esitatud,“ selgitas abivallavanem Jens Vendel.
Jätkuvalt tuleb taotluse tegemisel tähelepanu pöörata, et see oleks tähtajaks
esitatud. Kuluhüvitise taotleja ja kuluhüvitise saaja peavad omama sissekirjutust
Rae vallas. Kui sporditegevuse kuluhüvituse taotlemisel peab jälgima, et treeneril
on kutsekvalifikatsioon, siis huvitegevust
pakkuv organisatsioon peab olema kantud
EHISe (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmebaasi, st tal peab olema koolitusluba.
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise
maksmine lähtub määruses kehtestatud korrast ja volikogu on kehtestanud toetuse määraks 150 eurot. Nelja- ja enamalapselistel peredel on toetuse määr 200 eurot lapse kohta.
Kuluhüvitist on õigus taotleda lapsele
või noorele vanuses 5–19 eluaastat ning
järgmine tähtaeg on 15. juuni.
Tähtajast tuleb kindlasti kinni pidada
ja kui tegemist on sporditegevuse kuluhüvitamise taotlusega, mis nõuab treeneri
allkirja, siis peab arvestama, et tähtajaks
(näit 15. juuniks) peab olemas olema treeneri digiallkirjaga taotlus.
RS
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Eelkoolide tegevus
läheb erakätesse
Alates sellest sügisest ei korralda Rae valla
koolid ise eelkooliga seotud tegevust. Rae
vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti
hariduse peaspetsialist Marju Randlepp
ütleb, et laste kooliks ettevalmistamisel
teevad head tööd meie lasteaiad ja kohustust eelkooli tegevust korraldada kohalikul
omavalitsusel ei ole.
„Otsest vajadust eelkooliks pole. Kuigi eelkoolis käimine on vabatahtlik ja
perede jaoks tasuline, on lastevanemate
huvi olnud eelkooli vastu suur,“ selgitab
Randlepp. „Pealegi saavad lapsed kooliminekuks vajalikud teadmised ja oskused
lasteaedadest kätte. Eelkool on vajalik, et
koduõppes olnud lapsed saaksid koolielust
aimu, kuid selliseid näiteid on Rae vallas
üksikuid. Samuti on kodustele lastele eelkool olnud tasuta.“
Randlepp sõnab, et eelkoolide populaarsus on kindlasti seotud koolikatseteks
ettevalmistamisega nn eliitkoolides Tallinnas. Peab aga märkima, et ka pealinnas
korraldavad mitmetes koolides eelkoole
eraettevõtted, samuti huvikool. Koolieelse
lasteasutuse seaduse (§ 2 lg 1 ja 2) kohaselt on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis
loob eeldused edukaks edasijõudmiseks
igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.
Praegu tegutsevad eelkoolid Jüri gümnaasiumis ning Peetri, Järveküla ja Lagedi koolis. Sel õppeaastal maksab eelkoolis
käimine kokku 240 eurot. Kui eelkooliteenust hakkab pakkuma erafirma, võib oodata teatavat hinnatõusu.
Ligi 700 õpilasega Peetri põhikooli direktor Luule Niinesalu kinnitas, et tema
toetab Rae valla otsust, sest omavalitsuse

üheksas munitsipaallasteaias töötavad
heal tasemel spetsialistid. Kui tippaegadel
tegutses Peetri koolis – uuel õppeaastal
alustab seal neli-viis esimest klassi – viiskuus eelkoolirühma, siis tänavu on see
number kahanenud kaheni.
„Peetris on lasteaed ja kool omavahel
ühendatud ning seetõttu saavad lapsed
eelnevalt õppetöö käigus uue keskkonna
ja ruumidega tutvuda. See teeb ülemineku
sujuvaks,“ räägib Niinesalu.
Üle kümne aasta eelkooli tegevust
korraldanud Jüri gümnaasiumis tegutseb
praegu kuus eelkooli rühma. Õppedirektori Anne Kloreni sõnul oli eelkool väga
populaarne siis, kui see tegutses õhtusel
ajal ja selle eest ei tulnud maksta. „Mõni
aasta tagasi läks eelkool tasuliseks ja tõime
selle pärastlõunasele ajale. Oleme rääkinud, et eelkoolis käimine pole ilmtingimata vajalik, kuid mõnede lapsevanemate
jaoks loob see turvatunde,“ lausub Kloren.
Andres Kalvik

Eelkooli korraldab Peetris koolis
ja Jüris gümnaasiumis Logoservi
Huvikool. Jüri gümnaasiumi õppedirektor Anne Klooren teatas lisaks,
et kool on avatud ka teistele pakkujatele.
Lagedi koolist teatati, et Lagedil
hakkab eelkool tööle lapsevanemate poolt tuleva soovi alusel.
Järveküla kooli juurde on plaanis asutada eelkool. Vaida koolis
pole eelkool seni tegutsenud ja järgmisel õppeaastal jäetakse see samuti avamata.

uudised

Noortevolikogu startis
kaheliikmelise juhtkonnaga
Aasta alguses toimunud Rae valla noortevolikogu on pidanud oma esimese
koosoleku. Esmase tutvumise järel toimus
salajase hääletuse teel esimehe ja aseesimehe valimine. Seitsme poolthäälega sai
esimeheks noortevolikogu valimistel suurima toetuse pälvinud Frederik Tihhonov
ja aseesimeheks neli häält kogunud Risto
Tõldsep.
Jagati ära ka toimkondade eest vastutajad. Haridus-, noorsootöö- ja kultuuritoimkonda kuuluvad Gerli Veeleid
ja Georg Sikka, vastutavaks isikuks on
Veeleid. Tervise- ja sotsiaaltöö toimkonda
kuuluvad Risto Tõldsep ja Marion Maasar, vastutajaks on Tõldsep. Kommunikatsiooni- ja turundustoimkonna vastutajaks
sai Johannes Tiitus, teda toetavad Grethe
Aikevitšius ja Tõldsep. Tihhonov ei kuulu
toimkondadesse, sest keskendub rohkem
noortevolikogu igapäevatöösse ning selle
juhtimisse ja koordineerimisse.
Noortevolikogu pani paika ka esialgsed
prioriteedid ja põhiväärtused. Nendeks
on toimiva koostöövõrgustiku loomine,
noorte kaasamine ettevõtlikkuse kaudu ja
noorte teadlikkuse tõstmine noortevolikogu tegemiste kohta.

Rae valla noortevolikogu koosseis: Grethe Aikevitšius (vasakult), Johannes Tiitus, Marion
Maasar, Georg Sikka, Gerli Veeleid, Frederik Tihhonov ja Risto Tõldsep. Foto: Kädi Kuhlap

Otsustati, et aktiivselt lüüakse kaasa 10.
juunil toimuva Rae valla Noortefestivali
korraldamises. Samuti kavatsetakse lähitulevikus kohtuda Eesti Noorteühenduste
Liidu, Rae vallavanema Mart Võrklaeva
ja volikogu esimehe Agu Laiusega. Ka on
soov külastada Rae vallavolikogu istungit

ning saada ülevaade selleaastastest noorsootöö-, kultuuri- ja spordiüritustest, kus
oleks võimalik kaasa lüüa või enda esindusega väljas olla.
Andres Kalvik

Jüri uue tervisekeskuse hoone
ehitamine sai rahastuse
12. aprillil lõppeva Jüri keskväljaku arhitektuurikonkursi kaudu soovib vald leida
visuaalset lahendust uuele ligi 800ruutmeetrisele tervisekeskuse hoonele ning
seejärel kuulutatakse välja hange hoone
projekteerimiseks, et uue hoone avamine
saaks toimuda 2018. aasta lõpus.

Vallavanem Mart Võrklaev kinnitab, et
uue hoone ehitamise perioodil ei muutu
tervishoiuteenuste osutamisel midagi, sest
kõik arstid ja pereõed jätkavad tööd vanas
hoones seni, kuni avatakse uus tervisekeskuse hoone.
„Uues tervisekeskuses asuvad tööle

Vaade Jüri aleviku
keskusalale, kuhu
ehitatakse uus ligi
800ruutmeetrine
tervisekeskus.
Foto: Marko Leppik

5 perearsti ja 10 pereõde,“ kõneles abivallavanem Jens Vendel. Abivallavanem
loetles lisaks üles kõik esmatasandi tervishoiu põhiteenused, mida uuest tervisekeskusest saab. „Elanikele pakutakse
nii perearstiteenust kui ka koduõendus-,
ämmaemanda- ja füsioteraapiateenust.
Hoones hakkab asuma kindlasti ka apteek,
hambaravi ja psühholoogilise nõustamise
kabinet,” loetles Vendel ning lisas, et uues
ligi 800 ruutmeetri suuruses hoones jätkab tegevust samuti kiirabipunkt.
Tervisekeskuse projekteerimistööd on
kavandatud ajavahemikku 01.09.2017–
28.02.2018. Ehitusprotsess algab hiljemalt
2018. aasta mai lõpus ja hoone valmimistähtajaks on määratud detsembri lõpp.
RS
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Varakevadine Kurna mõisapark saab peatselt korda ja 18 disc-golfirajaga ala. 

Foto: Rae Sõnumid

Kurna küla mõisaparki
planeeritakse disc-golfiradu
Disc-golfiradu on maailmas registreeritud
üle 6000 ja üks uus rada lisandub peatselt
ka Kurna küla iidsesse mõisaparki, mis tänavu kevadel saab võsast ja haigetest puudest puhtaks.
Rae vald on esitanud PRIA Leader
meetmesse projekti, mis sai positiivse rahastuse otsuse 43 420 euro ulatuses ja seda
18 rajaga disc-golfiala ehitamiseks.
„Mul on väga hea meel, et sedavõrd
oluline projekt sai Leaderist toetust. Kui
keskkonnaamet projekti kinnitab, saab
Rae vald elustada väärtusliku pargiala, mis
tõstab piirkonna tuntust ja mainet,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev. „Rae vald
saab peatselt atraktiivse looduslikku eripära väärtustava vaba aja veetmise koha,“
lisas Võrklaev.
„Valla projekti on võimalik küll realiseerida nii, et kõik väärtuslikud puud säilivad
elujõulistena ja neid ei seata ehitustöödega ohtu,“ kõneles pargipuudele dendrohinnangut andnud arborist-konsultant
Sulev Järve.
Järve hinnangul on vanimad säilinud
põlispuud kuni 200 aastat vanad. „Kahjuks on erinevad seenhaigused, kohati
liigniiske pinnas ning tormituuled kahjustanud pargipuistut küllaltki palju. Iga jalutaja näeb praegu hulgaliselt jalalkuivanud
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Märtsi keskel vaadati koos dendroloog
Sulev Järvega (keskel) park üle. Dendroloogi soovitas alles jätta ka poolmädasid
õõnsustega puutüükaid, lamapuid ning
põõsa- ja võsatihnikuid, et pargielustiku elutingimused kuidagi ei halveneks.

Foto: Rae Sõnumid

puid ning tormiheidet, mis tuleks pargikülastajate ohutuse tagamiseks teeradade
lähedalt ära koristada,“ rääkis Järve, kes
on valmis tulema juhendama ka ehitajaid,
kuidas pargipinnase ja puujuurte kahjustamist vältida.
„Arvestades hooldustööde vajadusega,
jõuame disc-golfiradade ehitamiseni kõige
optimistlikuma plaani järgi tänavu suvel,“
rääkis abivallavanem Madis Sarik, kes on
seda meelt, et pargi korrastamine kannab
endaga kaasas suurt vastutust. „Kevadel
teeme ettevalmistustöid ja ehitame üle
kraavide ühendused, mis on disc-golfiradade ehitamise eelduseks,“ kõneles Sarik,
kes prognoosis, et ehitustehniliselt saab
olema projekti teostus keeruline.
Vaatamata keerukusele kiidab Sarik
mõisapargi looduslikke eeldusi. Abivallavanem rõhutab, et projekt tuleb kooskõlastada kindlasti ka keskkonnaametiga,
mille registris on Kurna mõisapark looduskaitsealuse pargina. „Oleme võtnud
eesmärgiks 10,9 ha suurune park n-ö taastada selle algupärasemas versioonis, kuid
dics-golf saab anda pargile veel lisaväärtuse,“ oli Sarik veendunud.
Disc-golfi harrastajaid on väga palju, kuid pärast Kiilis asunud disc-golfiala
sulgemist puuduvad siin piirkonnas sel-

uudised

Noored vallakodanikud
said hõbelusika
leks võimalused. Tulevikku vaadates on
vallal plaan disc-golfiala veel arendada ja
võimaldada mitmesuguseid keerukusastmeid. „Tahame ehitada alale sildasid, mis
oleks praktilised mängijatele ning samal
ajal kaunistaksid parki. Disc-golfi spetsiifilisse arendusse peame vajalikuks kaasata oma-ala kõrgema klassi harrastajad ja
tänu sellele loodame jõuda parima tulemuseni,“ kõneles Sarik.
Tänavu investeerib vald sinna ligikaudu 60 000 eurot, mis koosneb omavahenditest ja toetustest ning Maxima ASi annetusest Kurna pargi korrastamiseks.

18. ja 25. märtsil toimusid traditsioonilised Rae valla noore vallakodaniku vastuvõtud,
kus emmede-isside või vanavanemate käekõrval tuli kohale enam kui sada väikest vallakodanikku, kellele volikogu esimees Agu Laius või vallavanem Mart Võrklaev kinkis
nimelise valla vapiga hõbelusika.
Nimelised koos sünniaja ning graveeritud vallavapiga hõbelusikad kingitakse kõigile
sünni järel Rae valda registreeritud lastele.
Järveküla koolis esinesid lauludega Rae huvialakooli Järveküla filiaali lauluõpetaja
Kaia Oidekivi juhendamisel Joanna Riisalu ja Heidi Jõeveer ning klaveripala esitas
Neilis Vernik, keda saatis klaveriõpetaja Leonald Kaidja.
Võsukese lasteaias esinesid lapsed Pihlavõsudest, Männivõsudest, Kasevõsudest,
Kastanivõsudest ja Pärnavõsudest. Lapsi juhendasid Ingrid Orgulas-Tetsmann ja
Kaia Kattai.

Meie küla elab
suures ootuses
Kurna küla eestseisuse liikmed tegid
ettepaneku Rae valla arengukavasse 2016–2025 rajada Kurna parki
disc-golfiala.
Arvan, et see annab pargile uue
funktsiooni ja hingamise. Näiteks 18
korviga disc-golfipargis on võimalik
korraldada rahvusvahelisi võistlusi.
Küla lähimas sõpruskonnas on ka
Eesti esi-disc-golfarid.
Pargi suurus lubab seda, et
disc-golfi heitealad ei ristu pargis
jalutajate rajaga. Turvalisuse seisukohalt on see oluline. Meie küla on suures ootuses, sest arengukava elluviimise aastateks on 2017–2020. Vanker
on liikvele läinud. Küla saab oma pargi korda ja kõigil on võimalus nautida
suurepärast disc-golfi.
Kurna park on oma suuruse poolest Rae valla suurim. Pargi kaugeimad andmed pärinevad 17. saj keskpaigast, kui maad laastas näljahäda.
Pargi hiilgeaeg jäi 19. saj lõppu, mil
kogu mõisakompleks sai lõplikult
valmis uue häärberihoone ja kõigi
abihoonetega.
Aivar Aasamäe
Kurna külavanem

Järveküla koolis toimunud noore vallakodaniku vastuvõtt.

Fotod: Anneli Kardin

Emadepäeva eel toimub
kontsert „Meestelt emadele”
Laupäeval, 6. mail kell 16 saab Rae kultuurikeskuses kuulata meeleolukat meeskoorilaulu. Nädal enne emadepäeva toimuva kontserdi pealkiri on „MEESTELT EMADELE”.
Üles astuvad 2015. aastal loodud Akadeemiline Meeste Lauluselts Tallinnast
ja Rakvere Meeskoor, kelle ajalugu ulatub aastasse 1949.
Kontserdil kõlavad juba armsaks saanud ja veel avastamata koorimuusikapärlid Eestist ning evergreen-lood laiast maailmast.
Koore juhatavad Laine Randjärv ja Jaanus Nurmoja. Klaveril saadavad legendaarne
kergemuusika grand old man Paul Ruudi ja klaverivirtuoos, Rakvere Meeskoori abidirigent Ahti Bachblum.
Sissepääs on TASUTA.
RS
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APRILLI-MAI KULTUURIKAVA
14.04 AnMira Duo Anton
ABANOVICH (flööt), Maria
MIROVSKA (klaver) 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 5 €

27.04 Viljandi laste- ja noorteteater REKY „Okasroosike“
11.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 7 €

19.04 Kirjanduskohvik Jüri
Raamatukogus, külas riigipalgaline kirjanik Jan Kaus
18.30
Jüri Raamatukogus
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta

28.04 Kooliteatrite festival
algklassidele
Rae Kultuurikeskus
Jälgi reklaami!

21.04 Mudilaste jüripäev 10.00
Koos klounidega Piip ja Tuut
avastame jüripäeva!
Jüri Spordihoone staadionil!
Jälgi reklaami!
21.04 Kevadkontsert 20.00
Järveküla koolis
Patika külakoor ja Torma koor
(Jõgevamaa)
Tasuta
23.04 Jüripäev 12.00–19.00
Jüri Park
Võistlused!
Rae Huvialakooli noored!
Õhtul esineb rahvale OTT
LEPLAND!
Avatud kohvikud!
Jälgi reklaami!

30.04 Volbriöö talgud ja
kontsert
11.00–19.00 Jüri Kiriku mõisahoone talli varemete platsi
koristus
19.00 Lõkke süütamine
ja ansambli Maria Stuarti
kontsert!
Talgulistele tasuta supp ja hea
meeleolu garanteeritud!
Ja palju muud! Jälgi reklaami!
Tasuta

MAI
05.05 Mari Kartau näituse
„Täiesti tavalised vaatepildid“ avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks juuni
alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta

Rae Huvialakooli
KEVADKONTSERDID
20. aprillil 2017. a
kell 18.30
Peetri kooli aulas
27. aprillil 2017. a
kell 18.30
Rae Kultuurikeskuses
Olete oodatud
vaatama-kuulama!
Täpsem info kodulehel!
http://huvikool.rae.ee/

06.05 Kontsert „MEESTELT
EMADELE“ 16.00
Akadeemiline Meeste Lauluselts ja Rakvere Meeskoor
Dirigendid Laine Randjärv, Jaanus Nurmoja ja Ahti Bachblum
Rae Kultuurikeskus
Tasuta
07.05 Memme-Taadi klubi
Väljasõit Virgu Mõisa Raplamaal 11.00
Registreerimine 5551 5736
07.05 Andrus Vaariku monotükk „Elu on parim meelelahutus“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 12/14 €

17.05 Rakvere Teater „Romaan“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 12/14 €
20.05 Galina Bendaki digitaalse kunsti „Elu ja ilu by
GothZone“ näituse avamine
kohvikus Monroe Cafe &
Lounge 18.00
Monroe Cafe & Lounge
Tasuta
27.05 Jüri Klunker 2017
„Mina jään helisema“
Jälgi reklaami!
Tasuta

10.05 Eduard Wiiralti illustratsioonide näituse avamine
18.00
Vaida Raamatukogu
Toetas Eesti Kultuurkapital!
Näitus jääb avatuks juuni
alguseni
Tasuta
13.05 Eurovisiooni stiilipidu
Monroe Cafe & Lounge
Monroe Cafe & Lounge
Jälgi reklaami
Tasuta

Teadaanne
Suursoo küla
elanikele
06.05.2017 kell
10.00 toimuvad
Suursoo küla
üldkoosolek ning
„Teeme ära” talgud.
Kogunemine
Suursoo külaplatsil.

Lugemiskohvik

19. aprillil Jüri Raamatukogus (Laste 3, Jüri)
kell 18:30
Sel korral on fookuses kirjanik ja luuletaja Jan Kaus ja tema looming.

KÜLLA TULEB JAN KAUS

Jan Kausi sulest on ilmunud romaanid “Maailm ja mõni”,
“Tema”, “Hetk”, “Koju” ja “Ma olen elus”. Samuti on ta välja
andnud mitmeid luulekogusid, nt “Aeg on vaha”, “Asjaõigusest” (koos I. Koffiga) ja “Vasaraheitja”. Veel on Jan Kaus
kirjutanud novelle ja miniatuure (viimane neist “Läheduste
raamat”), illustreerinud ja tõlkinud raamatuid.
Kõik huvilised on oodatud!
Lisainfo telefonil 622 4236 või anneli.erik@jyri.edu.ee
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Noortepidu
„SOBER SÕBER“ vol 2
Järveküla kool võtab 2017/2018. õppeaastast
konkursi korras tööle:
klassiõpetajaid
matemaatikaõpetaja
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
loodusainete õpetaja
vene keele õpetaja
väikeklassi õpetaja
inglise keele õpetaja
muusikaõpetuse õpetaja
Lisaks otsib Järveküla kool:

MAJANDUSJUHATAJAT

Reedel, 3. märts toimus Lagedi koolis koostöös Lagedi ja Jüri noortekeskusega noortepidu „Sober sõber“. Peole olid oodatud Rae valla
noored vanuses 12–17 aastat. Pidu
alustas talksõu, kus politseid Marten
Ingel ja Rainer Väli tulid noortele
rääkima, millele peo korraldamisel
ja avalikul üritusel viibimisel tähelepanu pöörata. Disko juhatas sisse
Bar, Coctails & Dreams OÜ baarmen esinemisega. Publiku silme all
valmis kokteil, mida saatsid muusika, pudelite lennutamine-žong-

leerimine ja tulepursked. Peol oli
võimalik osta baarist alkoholivabu
kokteile, tantsida ja muusikat nautida. Disko vahepalaks esinesid Dance
Act Cheerleaders & Show ning Eesti Tantsu Agentuuri grupi tantsijad.
Noortepeolt lahkudes said kõik osalised endale kinkekoti, mis sisaldasid
Tervise Arengu Instituudi voldikuid
sõltuvusainete kahjulikkuse kohta ja
smuutisid peo toetajalt Kadarbiku
Köögivili OÜ-lt. Maitsvate smuutidega tänasime ka esinejaid.
Merilin Uder ja Triinu Sepp

ja avatavasse kooliraamatukokku:

RAAMATUKOGU TÖÖTAJAT,

kellel on soov raamatukogu kontseptsioon kokku panna ja see ka ellu viia
Kui tunned, et Sulle meeldiks töötada uues moodsas koolis koos vahvate kolleegidega, siis on see
just Sulle!
Kandideerimiseks palun saada:
- motiveeritud avaldus
- CV
- haridust tõendavate dokumentide koopia
Kandideerimise tähtaeg: 25.04.2017
Lisainfo ja dokumentide saatmine: piret.orgusaar@jarvekyla.edu.e

Hetk noortepeost.	

Foto: Lagedi kool

Lasteaed Tõruke
pakub tööd

lasteaia õpetajale
koormusega 1,0 kohta

Tööle asumise aeg 02.05.2017

Lagedi kool võtab 2017/2018. õppeaastast konkursi korras tööle:

Dokumente ootame kuni 20.04.2017
toruke@rae.ee või Tammiku tee 4, Jüri, Rae vald,
75301 Harjumaa

põhikooli

Info tel 604 8338

Vabandus
Rae Sõnumite toimetus vabandab artiklis „Rae
valla fotokonkursil tegid ilma loomafotod“ kajastust leidnud fotokonkursi autorite Kaido Parve,
Aarne Vesi ja Iris Laanearu ning kõigi lugejate ees
märtsinumbrisse sattunud eksitava info pärast.
Rae Sõnumite portaalis aadressil www.raesonumid.ee on vead parandatud ja esitatud fotokonkursi kõik auhinnatud tööd.
RS
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KLASSIÕPETAJA 1. KLASSI (2,0);
MATEMAATIKAÕPETAJA
(0,68), lisaks võimalus töötada informaatikaõpetajana ja ringijuhina;
INFORMAATIKAÕPETAJA
(0,18), lisaks võimalus töötada ringijuhina;
ERIPEDAGOOGI-VÄIKEKLASSI ÕPETAJA (3. kooliaste) (1,0).
Vajalik vastavus kvalifikatsiooninõuetele (võib olla ka omandamisel). Kasuks tuleb töökogemus.
Avalduse, elulookirjelduse, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad ja motivatsioonikirja palume saata 30. aprilliks aadressile Lagedi kool, Kooli 18, 75303 Lagedi või kool@lagedi.edu.ee
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E-sigaret on tervisele sama
kahjulik kui tavaline sigaret
Koolides ja tänavatel on aina enam levimas uus tubakatoodete trend, mis on huvi
tekitanud ka alaealistes.
Kõik on teadlikud sellest, et sigarettide suitsetamine on tervisele kahjulik ning
seadusega on sigarettide müümine alaealistele keelatud. Siiski pole paljud veel kursis, et suitsuvaba tubakatoote ja tubakatootega sarnaselt kasutatava toote tarvitamine
on samamoodi alaealistele keelatud. Selle
all on ennekõike mõeldud elektroonilisi sigarette. Tegemist on seadmega, mis töötab
patareitoitel ja mille eesmärk on aurustada
kapslis sisalduv keemiline segu, mille suitsetaja sisse hingab.
Levinuima eksiarvamusena e-sigareti
puhul peetakse seda tervislikuks alternatii-

viks tavalisele sigaretile. Tasuks aga meeles
pidada, et nikotiin on tugev sõltuvust tekitav aine. Nikotiin mõjutab inimese arengut
ning aitab kaasa erinevate haiguste tekkimisele. Kuigi minnes üle e-sigaretile võib
tunduda, et need ohud jäävad realiseerumata, siis tegelikult muutub vaid nikotiini
omandamise viis. Tänu magusale maitsele
ja erinevatele kohandamisvõimalustele –
vedelike segamine, seadme pinge valik – on
see toode ahvatlev just paljudele noortele.
Selle kahjuliku mõju tõttu on seaduse järgi
e-sigarettide omamine, müük ja tarvitamine alaealistele keelatud. Täisealine inimene,
kes pakub noortele tubakatooteid, saab karistatud rahatrahviga kuni 400 eurot.
Nii nagu hea tervise hoidmiseks te-

hakse sporti ja jälgitakse toitumist, tuleb
eemale hoida ka tubakatoodetest. Soovin
teile ja teie kallitele lastele tervislikku elustiili!
Jelena Polkopa
Ida-Harju konstaablijaoskonna
noorsoopolitseinik

Õpilaste ja lastevanemate teadlikkus
e-sigareti kahjulikkusest on väga oluline
Kui sisestada Google’i otsingusse sõna
„e-sigaret“, on esimestel lehtedel valdavalt erinevate müügikohtade info. „E-sigaret on taskuskantav kõrgtehnoloogia.“
„Elektrooniline sigaret on ülim valik ning
on siin selleks, et jääda.“ „E-sigaret on
tõesti väärikas alternatiiv tavasigaretile.
Nad sobivad igale tarbijale, kuna omavad
palju eeliseid tavasigareti ees.“ Need on
mõned laused, mis pärinevad e-poodide
sisust. Kuigi igale lehele sisenedes tuleb
oma täisealisust kinnitada, saab sellele infole ligi siiski igaüks.

E-sigarettide kahjulikkuse kohta on
avaldatud mitmeid uurimusi ja arvamusi
ning ükski neist ei kinnita, et tegemist on
täiesti kahjutu tootega, küll aga võib rõhumine „oluliselt väiksemale kahjulikkusele“
ning n-ö „tervislikumale alternatiivile“
viia noori lähemale sellega katsetamisele.
Kuigi väidetakse ka, et e-sigaretti hakatakse kasutama tavaliselt tavasigareti alternatiivina, siis noorte vastuvõtlikkus ja soov
kõike uut proovida teeb neist alati sellistele
trendikatele ja silmapaistvatele meelelahutajatele vägagi vastuvõtliku sihtgrupi.

Kooli ülesanne siin on lähtuda eelkõige sellest, et e-sigaret on igal juhul tervisele
kahjulik ning lisaks veel seadusega alaealistele keelatud. Oluline on õpetada noortele
hindama kriitiliselt neile meedia vahendusel
edastatavat infot ja reklaamide mõjuga toimetulemist. Samuti kindlaks jäämist oma
väärtustele ja veendumustele ning oskust
teha oma valikuid iseendast lähtuvalt, mitte
sotsiaalse staatuse või meeldimise pärast.
Jüri gümnaasiumis on e-sigarettide ja
muude taoliste toodete kasutamine keelatud juba aastaid, samuti ka erinevate
energiatoodete ja igasuguste alkoholile
viitavate jookide tarbimine. Eksimusi ja
reeglitest üleastumisi tuleb ette aga ikka.
Sellesse suhtutakse koolis täie tõsidusega
ning reageeritakse alati, kui selline info
tuleb. Oluliseks peetakse nii ennetustööd
ainetundides, erinevaid loenguid tervislikkuse teemadel kui ka koostööd lastevanematega ning õpilaste nõustamist.
Oluline on nii õpilaste kui ka lastevanemate teadlikkus, et ükskõik, kui palju
meieni jõuab reklaami ja infot, tuleb lähtuda eelkõige ikkagi oma lapse tervisest ja
lastevanemate vastutusest turvalise kasvamise toetamisel.
Nele Pilman
Jüri gümnaasiumi tugikeskuse juhataja
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Järveküla kool sukeldub
sügavale teadusmaailma

Järveküla kooli IT-juht Ainar Prääm (keskel) on tutvumas Vernieri sensorite ja andmekogujatega. Seda laadi tooteid on plaanis soetada
projekti Teame+ läbiviimiseks.
Foto: Rae Sõnumid

Alates uuest õppeaastast on Järveküla kooli õpilastel võimalus oluliselt suuremas mahus loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia vallas
teadmisi omandada. Nimelt pälvis
Rae valla uusim õppeasutus sihtasutuse Archimedes „Teaduse populariseerimine“ alategevuse „Teeme+“
toetuse oma koolis loodusteaduste ja
tehnoloogia (LTT) ringide arendamiseks kolme aasta jooksul.
Alates sügisest saavad õpilased end täiendada järgmistes huviringides: arvutimängude
arendamine; loodus- ja keskkonnauuringud; 3D-modelleerimine; teadusring 1.–3.
klassidele; tehniline modelleerimine ja lennumodellism (käivitus jaanuarist).
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„Arvan, et meie kasuks rääkis asjaolu,
et oleme alustav kool piirkonnas, kus on
palju lapsi, ja suutsime pärast kooli avamist
mõne kuuga ka mõndagi antud valdkonnas
ära teha,“ lausus Järveküla kooli direktor
Mare Räis. „Oleme liitunud teaduse populariseerimise paktiga. Arendame koostööd
piirkonna ettevõtetega. Soovime hoida
LTT valdkonnaga seotud üheksanda klassi

Oleme liitunud teaduse
populariseerimise
paktiga. Arendame
koostööd piirkonna
ettevõtetega.

lõpuni. Suur pluss on ka see, et rakendame projektis enda õpetajaid, kes tunnevad
lapsi hästi ja oskavad koolitunnis õpitut
huviringi tegevusega siduda. Valisin kooli
õpetajaid just sellise põhimõtte järgi, et neil
oleks sügav huvi oma aine vastu ja valmidus omavaheliseks koostööks.“

Hea tiimitöö tõi edu

Projektijuht Kaija Seepter tõstab esile
koostööd erinevate õpetajate vahel, mille
tulemusel õnnestus kokku panna sisukas
taotlus. Õpilaste seas populaarse loodusringi juhendajana on Seepteril eriti hea
meel selle üle, et kool saab lisarahastuse
toel soetada Vernieri seadmed, millega on
võimalik koguda erinevaid andmeid, neid
arvutis analüüsida ning seejärel hinnata
keskkonnaseisundit.

hariduselu 15
„Loodus- ja keskkonnauuringute ringis
on võimalik näiteks uurida õhuniiskuse ja
CO2 sisaldust klassiruumis ning saada
seeläbi teada, kas ja miks on vaja vahetunniks ruumi tuulutada. Teaduspõhiste
argumentide toel mõjub õpetajate jutt
usutavamana,“ täiendab Räis.
Väikeste leiutajate õpetamisega on juba
algust teinud klassijuhataja Merike Sepp,
kes viib selleteemalisi tunde läbi hommikuringis. Põhiline abivahend on raamat
„See raamat teeb sinust teadlase“. Osaleti
ka vabariiklikul õpilasleiutajate konkursil,
mille tarbeks joonistasid lapsed robotid,
mis olid abiks tubade ja puulehtede koristamisel, kooliga seonduvate kodutööde tegemisel, lemmiklooma eest hoolitsemisel
ning söögi valmistamisel.
Sügisel hakkab projekti koostamisel
kaasa löönud Sepp läbi viima huviringi
1.–3. klassi õpilastele, kus keskendutakse
loodus- ja teaduseõpetusele ning IKT-le.
„Neljandasse klassi jõudes saab laps valida
endale sobiva suuna,“ täpsustab eelnevalt
Viimsi keskkoolis töötades Harjumaa aasta klassijuhataja tiitli pälvinud Sepp. „Sellised huviringid annavad erinevate projektide raames võimaluse tublimatel õpilastel
sobivas tempos edasi liikuda.“

Mitmekesine
teadusprogramm

Arvutimängude arendamist hakkab õpetama praegu nutiringe läbi viiv Piret Lehiste. „Alustame olemasolevate mängude
analüüsimisega. Seejärel soovin anda lastele esmaseid teadmisi programmeeri-

Teaduspõhiste
argumentide
toel mõjub õpetajate
jutt usutavamana.
misest, et nad mõistaksid, mis on arvutimängude põhikomponendid ja mis teeb
ühest mängust atraktiivse mängu,“ räägib
Lehiste. „Eesmärk on tekitada lastes arusaam, mis nipiga saab näiteks panna tegelase ekraanil liikuma vasakult paremale. Samuti räägime tarkvaraarendusest ja
sellest, kuidas on jaotatud meeskonnatöös
ülesanded.“
Kui lapsevanemad arvavad, et nende
võsukesed saavad arvutis oma tegemistega ladusalt hakkama, siis päriselu, rõhutab
Räis, näitab midagi muud. „Lõime Järveküla kooli õpilastele korraga 300 isiklikku
kontot. Hoiatasin kolleege, et ärge üllatuge, kui selgub, et lapsed ei oska seda kasutada. Oleme saanud teada, et suur hulk
lapsi ei tea, mismoodi arvutit käima panna. Vanemad näevad, et lapsed tegelevad
nutiseadmetega, kuid mida nad täpselt
teevad, sellesse ei süveneta,“ räägib Räis.
LTT ringide tegevuseks eraldatakse
Järveküla koolile kolme aasta peale märkimisväärne summa. Sellele lisandub
2000eurone toetus Nordecon ASilt. Projektist saadava raha eest töötatakse välja
õppekavad, koolitatakse õpetajad, soeta-

takse õppevahendid, korraldatakse teaduspäevi ning tasustatakse ringijuhtide ja
projektijuhi töö.

Libateadusuudised ja nõiad

Järveküla kooli teadusalane tegevus
sai ametlikult alguse mullu novembris,
kui suure maja pidulikul avamisel liituti
teadus- ja tehnoloogiapaktiga. Põhjust,
miks Järveküla kool nõnda jõuliselt antud
valdkonda on sisenenud, pole vaja kaugelt
otsida.
Mitmete majandussektorite ettevõtete
juhid kurdavad juba praegu, et tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas napib töökäsi. Paraku valib kõrghariduses selle sfääri
vaid kolmandik õppima asujatest.
„21. sajandil on lastel elus hakkamasaamiseks vaja uudishimu ja selleks ei piisa
pelgalt loosungist, et teeme huvitavat kooli. Füüsika- ja loodusseadused ning matemaatika on igapäevaselt tööelus rakendatavad ning nende kaudu on võimalik
pidevalt midagi uut avastada. Kaasaegne
töö tähendab koostööd ja erinevate valdkondade mõistmist,“ selgitab Räis. „Tahame kohe alguses vastu seista laialt levivale
arusaamale, et matemaatika ja loodusteadused pole tüdrukutele. Näiteks toiduvalmistamine pole ainult muna pannile
panek, vaid praadimise käigus toimuvad
huvitavad protsessid. Loodetavasti aitame kaasa sellele, et libateadusuudised ja
nõidade kultus kaotavad ühiskonnas oma
praeguse positsiooni.“
Andres Kalvik
Foto: Rae Sõnumid
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Andekas
spordipoiss
särab mitmel
alal
Rae valla tuntuimaks sportlaseks võib pidada Rio olümpial võistelnud purjelaudurit Ingrid Puustat. Omavalitsuse elanike
ja laste arvu suurt kasvu silmas pidades
on vaid aja küsimus, kui siitkandist teisigi rahvusvahelisel tasemel atleete sirgub.
Üheks selliseks võib kerkida Gerrit Lehe,
kellel on annet lausa mitme ala peale.
Kui Rae Sõnumid soovis märtsi keskel
12aastaseks saanud noormeest intervjueerida, siis polnud see eriti lihtne ülesanne.
Nimelt on Vaida põhikooli 5. klassi õpilasel
päevakava hoolikalt paigas. Napi vaba aja
efektiivseks kasutamiseks ühendas siinkirjutaja meeldiva kasulikuga. Pärast koolitunde
pakkusin Gerritile küüti ja kahekesi autoga
Tallinna treeningule sõites saime paarkümmend minutit asjalikku juttu ajada.
Gerrit käib pealinnas korvpallitreeningutel. Audentese spordiklubis harjutab ta
Eesti koondise endise mängujuhi Rauno
Pehka näpunäidete järgi viis korda nädalas. Ainsad spordivabad päevad on üldjuhul teisipäev ja pühapäev.

Kõik sai alguse lumepallist

Vaida kooli minnes käis Gerrit esmalt erinevaid pallimänge tutvustaval treeningul.
Seal ja koolitundides oli Gerrit silma jäänud hea viskeoskusega ning kehalise kasvatuse õpetaja soovitusel hakkas ta 2013.
aasta lõpus käima Jüris Rae Kossu korvpallitreeningutel. Poja annet märkas ka
suhteliselt spordikauge ema Gerli.
„Mäletan juhust, kui tegime Gerritiga
nalja pärast ühel talvel lumepalli viskevõistlust ja tema lumepallid lendasid vihisedes
minu omadest mööda. See oli ka esimene
kord, kui märkasin, et tal on palli viskamise
peale annet,“ meenutab Gerli Lehe.
Kuna Gerriti vanaisale Ralf Ruusile on
südamelähedane käsipall, proovis ta lühikest
aega ka selle pallimängu valusid ja võlusid.
Treeningud toimusid legendaarse väravavahi Toivo Järve juhendamisel Arukülas, kuid
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Gerrit Lehe sai Rae
valla parima sportlase
auhinna.
Foto Andres Kalvik

keerulise logistika tõttu pidi Gerrit nendest
õige pea loobuma. Hea koostöö on aga säilinud ning Gerrit esindab klubi tähtsamatel
turniiridel ja mängudel.
Lisaks 183 cm pikkusele tõstab Gerriti
väärtust käsipallis tema vasak käsi – professionaalsel tasemel on pikad kurakäelised käsipallurid väga kõrges hinnas. Gerrit ise ütleb, et käsipallis on tema jaoks
liiga palju füüsilist kontakti.
Eelmisel aastal otsustas Gerrit veelgi
rohkem korvpallile pühenduda ja ta hakkas käima Audentese SK kuni 14aastaste
ehk endast kaks aastat vanemate treeninggrupis. Lihtne talendika spordipoisi elu
pole. Sõit kahe bussiga Vaidast Tondile
võtab aega ligi tunni. Kella 19 paiku koju
jõudes jääb veel mahti koolitükke taha.
„Suuliseid asju proovin bussisõidu ajal õppida, kirjalikud tööd jäävad õhtuks. Suuremat rõhku panen õppimisele teisipäeval
ja nädalavahetusel,“ lisab Gerrit.
Tunnistusel on Gerritil valdavalt neljad-viied, vahel eksib nende vahele üksik
kolmepoiss. Raskeimateks aineteks peab
ta matemaatikat ja eesti keelt.

Kasvas suvel 10 sentimeetrit

Korvpallis pole Gerritil väljakujunenud kindlat positsiooni. Praegu võiks ta
pikkuse poolest olla keskmängija, kuid
nutika treenerina teab Pehka, et mitmekülgsus tuleb tulevikus kasuks ja seetõttu
saab Gerritit mängimas näha ka korvist
kaugemal. Gerrit, kelle eeskujudeks on
NBA äss Kyrie Irving ja Eesti koondisla-

ne Rain Veideman, pakub, et tema kasv
jääb pidama 195 cm kandis. See omakorda tähendab, et ka kolmepunktijoone taga
tuleb end mugavalt tunda. „Kasvasin suvel
kümme sentimeetrit ja seetõttu läks käsi
paigast ära ning ma pole õiget tunnetust
veel leidnud,“ selgitab Gerrit.
Korvpallurina välisklubisse siirdumisest unistav Gerrit on mehe eest väljas
ka erinevatel spordivõistlustel Vaida kooli esindades. Mitmeid auhinnalisi kohti
on ta saavutanud TV 10 Olümpiastarti
ja Harjumaa meistrivõistlustel kõrgushüppes, kuulitõukes, kaugushüppes ja 60
m tõkkejooksus. Veebruaris võitis Gerrit 11-aastaselt U-14 vanuseklassis Eesti
meistrivõistlustel kõrgushüppes hõbemedali tulemusega 1.48. Gerrit pälvis tunnustust ka Rae valla parimate sportlaste
autasustamisel.
Kui Suursoo külas elaval Gerritil tegemistest aega üle jääb, meeldib talle näiteks arvutimänge mängida. „No kellele
ei meeldiks,“ peab ta sellist lõõgastumisviisi enesestmõistetavaks. Saanud teada,
et kaassõitja käib arvutimängudest kauge
kaarega mööda, poetab Gerrit mokaotsas
tähendusrikkalt: „Need on need suured
inimesed.“
Iseenesestmõistetavalt käib Gerrit
kaasa elamas tähtsamatele korvpallimängudele ning hoiab NBA-l ja Euroliigal
silma peal televiisori vahendusel. Erialast
kirjandust loeb ta Basketi ajakirjast, mille
kõik numbrid ta alles hoiab.
Andres Kalvik
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Meie mees Eduard Wiiralt
Ajal, mil sa seda artiklit loed, ripub Jüri
raamatukogus Eduard Wiiralti gravüüride rändnäitus „Enne põrgut“. Kuid need
gravüürid pole seal juhuslikult ilu pärast,
vaid nad on osa meie valla loost.
See on suhteliselt vähe tuntud tõik, kuid
enne „Põrgut“ jõudis kunstnik Eduard
Wiiralt panna piltidesse Piibli. Pärast
naasmist õppereisilt Dresdenist võttis ta
ette Eesti usuteaduse rajaja, tollase Jüri
pastori Eduard Tennmanni „Usuteaduse
lugemiku“ illustreerimise. Teadaolevalt
viibis Wiiralt tööde tegemise ajal ka Jüri
pastoraadis. Veelgi vähem tuntud on teine
tõik, et Wiiralti ema oli pärit Aruvalla külast, mistõttu võib gravüür Vaida kaskedest
kujutada hoopis Aruvalla kaski.
„Minu jaoks oli see väga meeldiv üllatus, et Eesti usuteaduse rajaja on olnud Jüri
kirikus õpetaja ning Wiiralt on illustreerinud tema raamatu,“ lausub näituse idee
autor, Rae Kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru. Kunstiteadlane Mai Levin lisab,
et Eestis ei leidu õieti teist kunstnikku, kes
oleks tegelenud piibliteemadega nii palju.
Levin lausub teoste taustaks: „Wiiralt
tegeles nendega pärast Dresdenit, aastatel
1923–25. Sel ajal illustreeris ta üldse väga
palju, kujundas luulekogusid ning raamatuid. Tennmanni raamatuga tegeles ta eriti
palju ja mitte ainult Piibli ainetel, vaid tegi

ka tema moraliseerivatele juttudele olustikupilte.“
„Ma tooksin välja, et Wiiralt kujutas sel
loomeperioodil teemasid, mis on rahvusvahelised ja üle kogu maailma mõistetavad.
Ka sõnadeta, sest neid on tuhandeid kordi
illustreeritud sajandite jooksul ja ka Wiiralti töödes on see mõistetavus olemas,“
ütleb Jüri pastor Tanel Ots. Kirikuõpetaja
toob välja ka huvitava kokkusattumuse:
„Kui Jüris tõlgiti eesti keelde esimene Piibel, hakkasid ka eestlasi mõjutama samad
lood mis lääneeurooplasi ja Wiiraltigi
piibligravüürid on Jüriga seotud.“ Ta lisab,
et eri ajastutel on samu stseene kujutatud väga erinevalt, mõjutatuna kunstnike
kaasajast ning fantaasiast, mitte ajalooteadusest, täpsemalt arheoloogiast.
Praegu panevad kultuurikeskus ja valla koolid ning raamatukogud paika, mis
järjekorras kuhu näitus jõuab. Kuid sellega lugu ei lõppe. Tänavu on Wiiralti 119.
sünniaastapäev. Järgmisel aastal langevad
kokku Eesti Vabariik 100 ning Eduard
Wiiralti 120. sünniaastapäev. „Mul on juba
riigikirjanik Jan Kausi, lavastaja Hendrik
Toompere juuniori ning kunstnik Ervin
Õunapuuga räägitud, et teeme sel teemal
järgmiseks aastaks ka näidendi valmis,“
kergitab Toomas Aru saladusekatet suurtelt plaanidelt, mis hakkavad peagi juhtu-

Eduard Wiiralti illustratsioonide näituse
avamine 20. märtsil Jüri raamatukogus.
Fotol Kopli külavanem uudistamas Eduard
Wiiralti illustratsioone.  Foto: Rae Sõnumid
ma. Ta lisab, et teatrietenduse tekst ilmub
Wiiralti 120. sünniaastapäevaks eraldi
raamatuna ning Rae valla kõige esimesest
oma suvelavastusest tuleb täisprofessionaalne teatrietendus vabas õhus. Ilmselt
kusagil pastoraadi kandis.
Mart Niineste
Rae kultuurikeskuse kogukonnatöötaja

Jüri raamatukogu külastas
Mai-Agate Väljataga
Jüri raamatukogu teeb Memme-taadi klubiga juba pikemat aega koostööd ja vähemalt kord aastas ootame neid raamatukogusse külla. Sel aastal kohtusime 5. märtsil
ja kutsusime külalisena esinema Mai-Agate Väljataga, kes on Eestis tuntud alternatiivravitseja ja lektor-regressiooniterapeut.
Mai-Agate Väljataga on Rae vallaga seotud
oma Patikal asuva suvekodu kaudu. Seetõttu
leidis ta raamatukokku kohtumisele tulles nii
vanu tuttavaid kui ka praeguseid naabreid.
Väljataga on ka mitmete raamatute autor.
Jüri raamatukogus on olemas „Loomise õpetus“ (2009), „Iga sinu tunne loob sind ennast“
(2011), „Teejuht tööks iseendaga“ (2012),
„Elutarkuse terad“ (2013). Lisaks veel koos

Mai-Agate Väljataga kohtumas Jüri raamatukogus Rae valla elanikega. Foto: Ülle Siska

Kreet Rosinaga välja antud raamatud „Meel,
teadvus ja loomine“ (2013) ning „Vähi varjatud sõnumid“ (2014). Tema raamatuid laenutatakse aktiivselt, mille põhjal saab järeldada,
et need teemad huvitavad inimesi.
Tutvusime tema raamatutega ja kuulasime lihtsamaid õpetusi. Näiteks kuidas
oma negatiivseid tundeid ringi teha, sest
vastasel korral saame, mida sisaldame,
kuna elus toimib külgetõmbeseadus.
Lõpetuseks tema kuldaväärt sõnad:
„Kõigepealt õppige iseennast armastama,
iseendast lugu pidama, iseennast väärtustama ja tunnustama.“
Ülle Siska
Jüri raamatukogu direktor
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Rae valla põhjaosa elab
suurte muutuste ootuses
Rae valla elanikud on oodatud aktiivselt kaasa lööma põhjapiirkonna üldplaneeringu koostamisel. Kuna planeeringus
luuakse tingimused mitme suure projekti
teostamiseks ja langetatakse põhimõttelised otsused elukeskkonna kohta, on just
praegu õige aeg ettepanekutega lagedale
tulla.
Üldplaneeringusse on kaasatud Peetri
ja Assaku alevik ning Järveküla, Uuesalu,
Pildiküla, Rae, Lehmja ja osaliselt ka Kurna küla ehk laias laastus ala, mis jääb Tallinna piiri ja Jüri ringtee vahele. Koostamisel lähtutakse Harju maakonna 2030+
planeeringust, mis on praegu heakskiitmise faasis.
Suuresti mõjutab üldplaneeringut Rail
Balticu rajamine. Rae vallal siin suurt sõnaõigust pole, riigi ettenähtud trassiga tuleb arvestada. Baltimaade aegade suurima
taristuehituse eelprojekt valmib järgmisel
aastal.

Prognoos – aastal 2030
Peetri kandis 14 000 elanikku

Rail Baltic pole aga ainus suurprojekt, mis
põhjapiirkonna üldplaneeringus kirjas on.
Eesmärk on reserveerida Tallinna väikese
ringtee trassikoridor, mis kulgeb praeguste
plaanide kohaselt Viljandi maanteest kuni
Suur-Sõjamäe tänavani, ületades Tartu

Vaade Peetri alevikule. Foto: Marko Leppik
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maanteed Inchcape’i automüügikeskuse
lähedalt. Lennujaama ala läbiks tee, mille
kogupikkus on 8,8 kilomeetrit, maa alt.
Kindel on see, et kuna Rae valla eelarves
nii suurejoonelise infrastruktuuri objekti rajamiseks raha pole, saab see toimuda
vaid koostöös riigiga. Lähitulevikus seda
ilmselt aga ei juhtu, sest maanteeameti
nelja aasta teehoiukava projektis Tallinna
väikese ringtee rajamist ette nähtud pole.
Samuti on soov panna paika võimaliku
kergrööbastranspordi trassikoridor lennujaamast Jürini. Selle aasta lõpus peaksid
trammid hakkama sõitma lennujaamani.
Trammirööbastele asukoha leidmisel on
kõige keerulisem olukord tiheda asustusega Mõigus. Sõidutee arvel ei saa ruumi
näpistada, sest juba praegu on seal hommikuti ummikud.
„Trammitee on meie prioriteet, sest
selle rajamine on märkimisväärselt odavam kui ristmiku kahetasandiliseks ehitamine. Rusikareegli kohaselt maksab
trammitee üks suund miljon eurot kilomeetri kohta. Seega läheks rööbaste panek Jürini ja tagasi maksma umbes 20
miljonit eurot,“ lisas Rae abivallavanem
Priit Põldmäe märtsi keskel Peetri koolis
toimunud üldplaneeringu lähteseisukohtade tutvustamisel.
Kohalike elanike huvi oli teema vastu

suur ja hilisemad saabujad pidid leppima
seisukohtadega. Enamik küsimusi puudutas teedeehitust ja trammiteega seonduvat. Uuesalu Külaseltsi juhatuse liige Kalle
Isand uuris, et miks ei võiks trammitee
kulgeda mööda Viljandi maanteed ja läbi
Uuesalu. Üks kohalviibija tundis huvi,
miks ehitatakse Peetri ümbrusse nii vähe
büroopindu.
Peetri kandi rahvaarv kasvab baas-stsenaariumi kohaselt aastaks 2025 rohkem
kui kümme protsenti ehk ligikaudu 8100
inimeseni. Optimistlik prognoos näitab, et
aastal 2030 ületab elanike arv 14 000 piiri.
Tendentsi arvestades peaks olema vaid aja
küsimus, kui piirkonda rajatakse kohalik
keskus, kus tegutsevad näiteks väikeärid,
teenindusasutused, perearst, kino ja konverentsikeskus.
Praegu on üldplaneeringuga kokku
elamumaid planeeritud põhjapiirkonda
1400 hektarit, mis arvestuslikult peaks
tähendama ca 20 000 elanikku. Seda arvu
on kavas aga kärpida ja anda selle arvel
pinda juurde elamupiirkondi toetavale taristule, näiteks rohealadele. Peetri park on
jäänud suuremate ürituste korraldamiseks
väikeseks ning kohalikud elanikud on huvitatud keskväljaku ja koos sellega ka lauluväljaku ehitamisest.
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Koosolek oli informatiivne

Koosolek Peetri kooli aulas 9. märtsil.

Polüfunktsionaalsed
keskused hoiavad
elanikke paiksetena

Elamupiirkondi silmas pidades on märksõnaks „polüfunktsionaalsed keskused“.
Lahtiseletatult tähendab see seda, et teenuseid ja töökohti on kohapeal piisavalt
selleks, et valdav osa elanikest ei peaks
igapäevaselt pendeldama suurematesse
keskustesse. See aitab omakorda leevendada ka suurt liikluskoormust. „Tuleb
vältida valglinnastumist ehk et inimesed
ei käiks piirkonnas ainult magamas, vaid
elu käiks ööpäev ringi,“ täpsustas Rae
valla üldplaneeringute arhitekt Stina
Metsis.
Praeguste kavade kohaselt jääb Tartu
maantee äärne ala tootmispiirkonnaks,
mille ümber tuleb ette näha puhveralad,
et tagada tootmistegevuse jätkumisest
tulenevate mõjude leevendamine. Metsis

Foto: Rae Sõnumid

tunnistas, et tunnetab suurt survet puhke- ja virgestusalade teemal. Üheltpoolt on
kinnisvaraarendajad huvitatud atraktiivsetele kruntidele elamute ehitamisest, teisalt
soovivad kohalikud elanikud sportimisvõimaluste laiendamist vabas õhus.
Kavandamisel on promenaad Ülemiste järve äärde. Spordihuvilised tunnevad
puudust ka täismõõtmetes staadionist.
Küll peaks lähiajal valmis saama kergliiklustee lennujaama ristmikust Peetri tuulikuni ja see tähendab, et rattaga saab turvaliselt sõita Jürini välja. Keskkonnasäästlike
ja tervislike liikumisviiside eelisarendamine on Rae valla üks prioriteete.
Sel aastal kogutakse põhjapiirkonna üldplaneeringu kohta ettepanekuid, seejärel
tehakse uuringud ja koostatakse eskiis. Planeering peaks saama kehtestatud 2020. aasta
alguses.
Andres Kalvik

Saime korraga väga palju uut infot ja
seetõttu jäi ka küsimusi väheks. Mulle
valmistas rõõmu see, et loetletud puudused saavad ühel hetkel olema. Trammitee rajamine teeks kohalikele elanikele Tallinnasse või Jürisse mineku palju
lihtsamaks. Ma ise pole ühistranspordi
kasutaja, sest minu igapäevane liikumissuund jääb teisele poole, kuid Tallinna
minnes kasutaksin kindlasti trammi.
Tallinna väikest ringteed olen pildi
peal näinud, kuid selle rajamist minu
silmad ilmselt ei näe. Olen selle ehitamise suhtes ka skeptiline – kas seda on
ikka nii väga vaja?
Ülemiste järve äärde rajatava terviseraja algatusel on minu allkiri ja
toetan seda. Mina olen selle aja laps,
kui oli palju piiranguid. Olen kuulnud
nalju, et siis võib minna Ülemiste järve
ujuma ja pissile. Tegelikkuses see nii ju
pole. Tegemist on looduskauni kohaga
ja miks mitte see inimestele avada.
Samuti toetan seda, et üldplaneeringus oleks elamumaa puhul paika pandud,
kuhu tulevad kortermajad ja kuhu väiksemad elamud. See välistab juhuslikkuse
ja aitab üldmulje loomisele kaasa. Eramu
omanikuna ei taha ma, et kõrvale ehitataks viiekorruseline kortermaja.
Margus Laula
Peetri alevikuvanem

Vaida päästjad teevad ruumi Kärmas Katariinale
Rae vald on andnud päästjate kasutusse Vaida boilerijaama, mida
Vaida tuletõrje komando liikmed on renoveerimas, et teisel poolaastal mahutada uksest sisse Scania, hüüdnimega Kärmas Katariina.
Kärmas Katariina nime kannab päästeauto sel põhjusel, et esimesed Scaniad, mis võeti päästeautodena kasutusele, ristiti kunagise kiire liikumisega hobuvankri järgi, mis vedas aurumasinaga
tuletõrjepritsi.
„Kuna saabuv Scania on sama pikk, kui on hoone laius, siis oleme sunnitud ehitama hoonele ette tuulekoja,“ kõneles renoveerimisprojekti algataja ja eestvedaja Peeter Böckler.
Böckler selgitas, et Vaida komandole eraldatakse auto sellepärast, et päästeameti plaanides on muuta Vaida komando ka liiklusõnnetustele reageerivaks üksuseks. Selleks peab autol olema
hüdrauliline lõikurite komplekt ja välja peab sõitma vähemalt kolm
inimest. Praegu kasutuses olev auto on kaheistmeline ja sellel puuduvad tühjad abiboksid.
Böckler kõneles, et rahastus suurema ukseava ja tõstukse
tegemiseks saadi LEADERist 2016. aastal.
RS

Vaida komando aktiivse liikme Peeter Böckleri eestvedamisel
saab vasakpoolne garaažiuks peatselt juurdeehitise.


Foto: Rae Sõnumid
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Algaja õnn ehk Kuidas pime
kana keskööl tera leidis
Pokker on imeline mäng. Spordis juhtub
harva, kui algaja oma esimese võistluse
kinni paneb. Aga nii juhtus Rae valla mängude seitsmendal alal, kui pokkeriturniiri
võitis esimest korda võistlustules olnud
Margus Vijard. Saavutus on seda hinnatavam, et kohal oli 30 võistkonda 150 mängijaga.
„Olen pokkeri kohta internetist lugenud, targemate käest nõu küsinud ja
isekeskis pisut mänginud, kuid nii rahvarohkel turniiril osalesin esimest korda,“
kinnitas kümnepealisest finaallauast võitjana väljunud Vijard. „Algaja õnn. Pime
kana leiab ka tera. Just selliseid võrdlusi
võib minu kohta kasutada. Esikoht oli
täiesti ootamatu.“

Kas pokker on õnnemäng?

Meistriliiga tasemel korvpalli mänginud,
kuid nüüd hellade põlvede tõttu rohkem
rattasporti harrastav Vijard tunnistas, et No
Limit Texas Hold’emi pokkerivormi turniiri käigus ei saanud kogu aeg kaartidele loota ja teatud hetkedel tuli võtta riske.
Üldarvestuses hoiab VBH Estonia, kus
Vijard katuseakna üksuse tootejuhina töötab, 21. kohta. „Taseme poolest peaksime
olema kõrgemal, kuid enamik firma kollektiivist oli jaanuaris Norras suusatamas
ja seetõttu ei saanud sõudeergomeetrite
võistlusest osa võtta,“ selgitas Vijard.
Rae valla kultuurikeskuses südaöö
paiku lõppenud turniiril järgnesid Vi-

Võitjatiim Aruheina sõprade selts. 
Rae Sõnumid • aprill 2017

Olybeti aegade
suurim väliturniir

Esimest korda nii suurel pokkeriturniiril
osalenud Margus Vijard pälvis üllatusvõidu.
jardile Janno Siitan Järvekülast ja Kaido
Jõgi Aruheina Sõprade Seltsist. Parimaks
naiseks tõusis 11. kohal lõpetanud Kadi
Liis Kallus Patika võistkonnast. Loosiauhinnaks olnud pokkerikohvri võitis Thea
Sähka Rae Spordikeskusest.
Võistkondlikus arvestuses, kus tegi kaasa
neli meest ja kaks naist, pälvis teist aastat järjest esikoha Aruheina Sõprade Selts koosseisus Indrek Trei, Helen Pavlov, Kristi Tammemägi, Olle Strik, Aivo Ait ja Kaido Jõgi.
„Kõige huvitavam on see, et meie võistkonnas mängib aktiivselt pokkerit vaid Helen,“ märkis Jõgi. „Autoga turniirile sõites
naersime, et 150 mängija hulgas meil suuri
edulootusi pole. Kokkuvõttes jõudis aga
kolm meie meest 15 parema sekka. Uskumatu tulemus! Samas olen mina seisukohal, et erinevalt laialt
levivast arvamusest pole
pokker õnnemäng, vaja on
ka teadmisi.“
Eelmisel aastal individuaalarvestuses
teise koha saanud Jõgi on
saanud niivõrd palju innustust, et kavatseb sel
aastal osaleda veel mõnel
live-turniiril. Teiseks tuli
üllatuslikult
Võsukese
Lasteaed ja esmakordselt
tõusis Rae valla mängude
ajaloos poodiumile VBH
Fotod: Ardo Säks
Estonia.

Võistlusele 16 lauaga välja tulnud Olybeti
pokkerimänedžeri Herli Olopi sõnul oli tegemist nende ettevõtte suurima väliturniiriga Eestis. „Internetipokker näitab väikest
kahanemistrendi, kuid turniiriformaat sobib
kõikidele inimestele ja on hea vahend sotsialiseerumiseks. Rae valla mängude turniir
jättis väga meeldiva mulje,“ rääkis Olop.
Koondarvestuses tõusis teist aastat
Rae valla mängudel kaasa lööv Aruheina Sõprade Selts, kus põhikoormust
kannavad kümme inimest, napi eduga
Lagedi SporTi ees ka üldliidriks. Üldvõitu silmas pidades peab Jõgi ohtlikemaks
konkurendiks kolmandal positsioonil
asuvat Peetri Lasteaed/Põhikooli. „Kardan, et Aivo Hommiku eestvedamisel tehakse mälumängus hea tulemus
ning teatejooksus, orienteerumises ja
BMX-krossis on kooliõpilastel meie ees
suur eelis. Arvestatavaks konkurendiks
on ka Lagedi SporT,“ pakkus Jõgi.
Rae valla mängude järgmine ala, mälumäng toimus 4. aprillil. 23. kuupäeval
ehk jüripäeval toimub kuueliikmelistele
(4 meest + 2 naist) võistkondadele Jüris
teatejooks ja viieliikmelistele (3 meest + 2
naist) tiimidele vibulaskmine.
Andres Kalvik

POKKERITURNIIRI
TULEMUSED

Individuaalarvestus: 1. Margus Vijard
(VBH Estonia), 2. Janno Siitan (Järveküla), 3. Kaido Jõgi, 4. Aivo Ait (mõl. Aruheina Sõprade Selts), 5. Arnold Jürisalu
(Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim)
Võistkondlik arvestus: 1. Arueheina
Sõprade Selts 108, 2. Võsukese Lasteaed 95, 3. VBH Estonia 89, 4. Järveküla
82, 5. Tallinna Vangla 66
Üldarvestus: 1. Aruheina sõprade selts
308,6 punkti, 2. Lagedi SporT 307,9, 3.
Peetri Lasteaed/Põhikool 298,6, 4. Tallinna Vangla 289,2, 5. Järveküla 283,4
Külad: 1. Lagedi SporT 307,9, 2. Järveküla 283,4, 3. Patika 260,3.
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool 298,6, 2. Tallinna Vangla 289,2, 3.
Rimi 259,3.
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Suvemängude meeskond
ootab komplekteerimist,
aga sealt edasi on lahtine

Peale
48-liikmelisest
esimest võistlussõitu
meeskonnast
Väikesel
on pildile
Munamäel
jäänudolid
Kaido
Rae Kivistik,
valla mäesuusaesindaJaak Kanniste
. Jaak Kannistel ja Eino Karvakul näod naerul. Foto:
Foto:Indrek
IndrekRaig
Raig
jatel
ja Eino
Kaido
Karvak
Kivistikul,

Rae vald tõusis valdade
talimängudel poodiumil
koha võrra
Viimastel Eestimaa Talimängudel tuli
Rae valla enam kui 60-liikmeline meeskond 48 valla konkurentsis Tartu valla
järel ja Tähtvere valla ees II kohale, tegemist on läbi aegade kõrgeima kohaga.
Rae Spordikeskuse projektijuht Indrek
Raig kommenteeris, et Spordiühing Jõud
korraldab valdade-linnade tali- ja suvemänge igal aastal ning iga nelja aasta järel
toimuvad ühised Eestimaa Mängud, nagu
olid ka sel korral. Raigi sõnul saavutati
möödunud aastal esimest korda poodiumikoht ja tuldi kolmandaks, aga tänavu
saadi kokkuvõttes II koht.

Rae valla meeskonna tulemused Eestimaa talimängudel

Eestimaa talimängudel sai kabetiim koosseisus Jüri Herman, Imre Anton, Kaari Vainonen, Kaire Sepp ja Rasmus Golubkov teise
koha. Teiseks jäid ka maletajaid koosseisus
Aivo Hommik, Kristjan Sarapik, Margit
Brokko, Laureta Tammepõld ja KarlErik Olde. Mäesuusatamises tegid tubli
etteaste meie noored lumelauatüdrukud
Lissel Raun (I koht), Berit Raun (III koht)
ja Emily Roos (IV koht). Mäesuusatamises
said oma klassi võidud Amelia Liis Mikk ja
Raidar Mesila. Rasmus Mesila jäi M16 klassis kolmandaks.
Juhtide võistlusel, mis seekord koosnes

takistusraja läbimisest, kahuri vedamisest ja
granaadiheitest ja kaalumisest, sai vallavanem Mart Võrklaev seitsmenda resultaadi.
Haanja maratoni ära jäämise tõttu tõeliseks suurvõistluseks kujunenud murdmaasuusatamise võistlusel tegid korralikud
tulemused eelkõige sel aastal Jüris treeningutega alustanud CFC suusaklubi noored
võistlejad. N14 klassis võideti teatesõit
koosseisus Eliisabet Kool, Grete Maria
Kresmer ja Luisa Lotta Terep. Samuti oldi
parimad M14 klassis, kus võistlesid Olle
Ilmar Jaama, Oliver Kinks ja Richard
Piho. Tervelt 29 meeste teatevõistkonna
seas väärib märkimist ka linnade ja valdade
koondarvestuses saadud kolmas koht, kus
sõitjateks olid Bert Tippi, Peeter Kirss ja
Risto Roonet. N35 klassis sai võidu Rae
valda esindanud Reeda Tuula. M40 klassis,
kus oli rivis tervelt 71 meest sai Risto Roonet teise koha. Kokku osales murdmaasuusatamises üle 600 võistleja, mis tegi sellest
praeguse lumevaese hooaja suuruselt teise
võistluse Tartu Maratoni järel.
Valdade talimängudel aitasid Rae vallal
tulemusi saavutada valla spordisõbralikud
ettevõtted: AS Hekotek, Coop Eesti, AS
Linford, Selver AS, Viaston Infra OÜ, Balti
Veski AS (Veski-Mati), Uuesalu Kodu, Laduks OÜ ja Hansaviimistlus OÜ.
RS

Valdade suvemängud 2017 toimuvad
aga 8.–9. juulil Vinnis, kus Rae vallal
tuleb kaitsta mullust esikohta. Kindlasti suvemängudel lööme veel täie
jõuga kaasa, seda enam, et esinema
tuleb meie oma valla mees Tanel Padar
& The Sun.
Kuigi tulemused pole halvad ja Rae
vald on kõigile häid resultaate näidanud sportlastele ette näinud ka soodustused spordirajatiste kasutamisel
ja rahalised preemiad parimate sportlaste tunnustamisel, on selline võistluse formaat oma aja ära elanud. Väga
raske on mõista, kuidas saab Spordiühing Jõud liigitada rahvasporti propageerivaks võistluseks ürituse, kus
võisteldakse muu hulgas näiteks suusahüpetes, motokrossis, Kreeka-Rooma maadluses jne. Pole just alad,
mida töölt koju tulles niisama õhtul
proovima läheks. Samuti olid näiteks
talimängud jaotunud suure maa-ala
peale Viljandist Otepääni ja Valgani.
Võime küll rääkida kokku kuuest tuhandest osalejast, kuid reaalselt elab
iga ala ikkagi oma elu ja näeb ainult
oma ala sportlasi. Lubatud ühist suurt
spordipidu siit ei leia. Näiteks Rae
valla mängudel on sotsiaalne pool ja
osalejate vaheline suhtlus palju parem.
Loomulikult ei vähenda see aga kuidagi talimängudel oma töö väga hästi ja
tublilt ära teinud sportlaste saavutusi.

Indrek Raig.

Foto: Rae Sõnumid
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Rae valla ujumisvõistlusel oli stardis
123 võistlejat
Rae valda teise ujula juurde tulekuga on silmanähtavalt suurenenud meil ka ujumistrennide
maht. Järveküla ja Jüri ujulates viivad igapäevaselt ujumistreeninguid läbi Ujumisklubid
Fortuna, Vesi ja Tervis, Keila Swimclub ja Orca.
Valdavalt on tegu laste treeningutega ning ka
9. märtsil toimunud Rae valla lahtistel meistrivõistlustel ujumises oli startinutest tervelt 109
last ja noort.
Võistluste peakorraldaja Vladimir Kunitsõni sõnul võib aga võistlust korraldada ka oluliselt
rohkema arvu osalejatega: „Väga kahju, et võistlustele ei tule osalema enam üldse täiskasvanuid. Lastega on meil hästi. Lapsi osales oluliselt
rohkem kui eelmisel aastal ja eks iga võistlus on
ju nii lapse kui ka vanema jaoks selline emotsioon.“ Kunitsõni sõnul on võistluskogemus iga
lapse jaoks sama oluline kui käia igapäevaselt
treeningul, sest võistlus arendab samamoodi,
seda enam, et paljudele pisikestele ujujatele oli
see elu esimeseks stardiks. „Tulemuste poolelt
tooksin kindlasti esile 2009–2010 tüdrukute 25
m vabalt ujumise võitnud Angelina Veronica
Oja ujutud 21,03. 2007–2008 sündinud poiste
50 m vabalt ujumise võitis Timo Võsokovski tulemusega 16,69, millega saaks igal Eestis toimuval võistlusel kindlasti medali,“ kiitis Vladimir
oma tublimaid hoolealuseid.
Sellest hooajast Järvekülas treeningutega
alustanud ujumisklubi Orca juhataja Merli Didvigu sõnul liitub järgmisel aastal võistlustega
kindlasti ka Orca: „Meie grupid on Järvekülas
veel peamiselt komplekteeritud algajatest ujujatest ning sel aastal on neil võistelda veel vara.
Peame oluliseks enne õige ujumistehnika omandamist ja siis saab ka võistelda,“ põhjendas Orca
juht, miks nende lapsi veel stardis polnud.
Kuigi ujumisgrupid on kõik päris täis, võib
alati tulla treeneriga rääkima, kui keegi lapsevanematest soovib oma last ujuma tuua. „Meil on
tegutsemas palju klubisid ning juunis on plaan
teha ka algajatele lastele ujumisklubi Fortuna
suvekursus Jüri ujulas, kuhu ootame kindlasti
palju uusi lapsi veega tutvust tegema,“ kutsus
Kunitsõn kõiki lapsevanemaid aktiivselt oma
lapsi trenni tooma. „Ujumine on eluks äärmiselt
vajalik oskus ning mida varem see omandada,
seda rohkem see elus kasuks tuleb.“
Rae valla ujumisvõistlusi aitasid läbi viia
Arena, Kalev ja Rae Spordikeskus.
Indrek Raig
Rae Spordikeskuse projektijuht
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Tüdrukute 2009–2010 25 m selili esikolmik Angelina Veronica Oja (Fortuna), Loona Raig (Audentes SK) ja Tuuli
Truuvelt (Keila Swimclub). Foto: erakogu

Rae valla lahtised meistrivõistlused ujumises, tulemused
Tüdrukud 2009–2010 25 m vabalt
1. Angelina Veronica Oja (Fortuna) 21,03
2. Krete Maalust (Fortuna) 23,88
3. Lisete Unt (Vesi ja Tervis) ja Loona Raig (Audentes SK) 26,34

Tüdrukud 2009–2010 25 m selili
1. Angelina Veronica Oja (Fortuna) 24,96
2. Loona Raig (Audentes SK) 29,15
3. Tuuli Truuvelt (Keila Swimclub) 29,73

Poisid 2009–2010 25 m vabalt
1. Sten Baumann (Fortuna) 24,13
2. Robin Bauman (Fortuna) 24,61
3. Robin Bortnik (Fortuna) 24,83

Poisid 2009–2010 25 m selili
1. Miikael Mõttus (Fortuna) 26,96
2. Robin Bortnik (Fortuna) 28,34
3. Silvar Vikat (Fortuna) 29,53

Tüdrukud 2007–2008 25 m vabalt
1. Kirke Madar (Keila Swimclub) 17,72
2. Jaanika Lutsar (Fortuna) 18,17
3. Christina Alexandra Oja (Fortuna) 19,02

Tüdrukud 2007–2008 25 m selili
1. Aila Ly Rogatkin (Keila Swimclub) 20,43
2. Kirke Madar (Keila Swimclub) 21,81
3. Jaanika Lutsar (Fortuna) 22,83

Poisid 2007–2008 25 m vabalt
1. Timo Võsokovski (Fortuna) 16,69
2. Sigmar Nairismägi (Fortuna) 17,88
3. Marten Siller (Fortuna) 19,31

Poisid 2007–2008 25 m selili
1. Arian Laas (Fortuna) 22,71
2. Timo Võsokovski (Fortuna) 22,9
3. Sigmar Nairismägi (Fortuna) 23,09

Tüdrukud 2005–2006 50 m vabalt
1. Mia Marleen Kaabel 32,79
2. Ireen Metspalu (Fortuna) 34,40
3. Kirsika Kivimäe (Keila Swimclub) 36,46

Tüdrukud 2005–2006 50 m selili
1. Mia Marleen Kaabel 38,79
2. Ireen Metspalu (Fortuna) 41,53
3. Jelena Lutsar (Fortuna) 43,39

Poisid 2005–2006 50 m vabalt
1. Germo Murd (Fortuna) 33,00
2. Joonas Koppen (Keila Swimclub) 33,11
3. Karl-Andris Taal (Keila Swimclub) 35,2

Poisid 2005–2006 50 m selili
1. Germo Murd (Fortuna) 38,69
2. Karl-Andris Taal (Keila Swimclub) 40,42
3. Rene Võsokovski (Fortuna) 49,56

Tüdrukud 2002–2004 50 m vabalt
1. Anete Mooro (Keila Swimclub) 29,59
2. Gerly Herodes (Keila Swimclub) 31,79
3. Mette-Marit Kalavus (Keila Swimclub) 34,00

Tüdrukud 2002–2004 50 m selili
1. Anete Mooro (Keila Swimclub) 34,96
2. Gerly Herodes (Keila Swimclub) 37,25
3. Mette-Marit Kalavus (Keila Swimclub) 40,26

Poisid 2002–2004 50 m vabalt
1. Jan Markus Kaabel 28,00
2. Ander Ojala (Keila Swimclub) 29,31
3. Gert Herodes (Keila Swimclub) 29,89

Poisid 2002–2004 50 m selili
1. Jan Markus Kaabel 33,28
2. Ander Ojala (Keila Swimclub) 36,33
3. Markkus Pokrovski (Keila Swimclub) 41,61

Mehed 100 m vabalt
1. Aleksandr Lilišentsev (Fortuna) 01:00,42
2. Jan Markus Kaabel 01:01,51
3. Nikolay Sekachev 01:08,87

vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr
426. Planeeritav ala asub Peetri alevikus, Mõigu tee ääres, väljakujunenud
elamualal. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Mõigu teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on suurendada elamumaa sihtotstarbega kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu
vastuvõtmisest
ja avalikust väljapanekust 17.04–
30.04.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
30.04.2017:
Jüri aleviku Talli tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr
815 ning vastu võetud 21.03.2017 korraldusega nr 418. Planeeritav ala asub
Jüri aleviku läänepoolses osas, alevikku
läbiva 11303 Jüri-Aruküla tee läheduses. Juurdepääs on lahendatud avalikult
kasutatavalt Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise
kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on kavandatud suures osas
sisekaitseline maa ja lõunapoolses osas
haljasmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplanee-

ringuga muutmine üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe
ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga
määratud hoonestuse kõrguspiirangu
ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Olemasolevat
ärimaa sihtotstarvet ja kinnistu piire
muutmata ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramist ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Rae küla Rannakivi tee 1 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.09.2016 korraldusega nr
1406 ning vastu võetud 21.03.2017 korraldusega nr 416. Planeeritav ala asub
Rae külas Järve tee (11330 JärvekülaJüri 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.
Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 11.10.2016 korraldusega
nr 1482 ning vastu võetud 14.03.2017
korraldusega nr 396. Planeeritav ala
asub Vaskjala küla läänepoolses osas,
Vaskjala veehoidla ja Kurepesa tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale
elamumaa krundile nähakse ette Kurepesa teelt ning läbi eraomandis olevate
Kurepesa tee 7 ja Välja kinnistute. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,0 ha.
• Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust
välja üks elamumaa krunt ning ülejäänud kinnistu jätta maatulundusmaaks,
seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varus-

tamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa. Vastavalt planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse
detailplaneeringuga muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse
juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu
kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Hajaasustusala põhimõttel ühe
uue elamumaa krundi planeerimisel
olemasolevate ja perspektiivsete elamumaa kinnistute vahetusse naabrusesse säilib valdavalt kinnistu senine
sihtotstarve ning säilib võimalus põllumassiivi kasutada sihtotstarbe päraselt.
Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või ulatuslikuks
muutmiseks.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Aaviku küla Ringi kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 21.03.2017 korraldusega nr 414. Planeeritav ala asub Aaviku
küla edelapoolses osas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Ihuvere
raba vahelisel alal. Olemasolev juurdepääs kinnistule toimub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteelt läbi Trefi
tee kinnistu. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 87.40 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on Ringi kinnistule planeerida spordija puhkeotstarbega hooneid ja rajatisi;
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus
ning määrata servituutide vajadus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on
määratud ühiskondlike ehitiste maa ja
perspektiivse ärimaa juhtotstarve.
Järveküla Kalmuvälja kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega
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vallavalitsus
nr 397. Planeeritav ala asub Järvekülas,
Vana-Tartu mnt ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt
Vana-Tartu maanteelt ja perspektiivselt
Sambliku teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 3,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu üheteistkümneks
elamumaa krundiks, kaheks transpordimaa krundiks ning üheks
üldkasutatava maa krundiks, määrata
ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Seli küla Siilimäe kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 14.03.2017 korraldusega nr 398. Planeeritav ala asub Rae
valla lõunaosa äärealadel, Seli külas,
hajaasustatud looduslikus kohas. Juurdepääs alale on planeeritud Vaida-Pajupea teelt ning läbi naaberkinnistu
Siilipesa, mille kasutamiseks nähakse
detailplaneeringuga ette servituudi
seadmise kohustus. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,4 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 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.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.
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Rae valla ametlik väljaanne
kogukonnaeluga kursis
olevale inimesele

nüüdsest portaalis
Külasta arvutis või
nutiseadmes aadressi
www.raesonumid.ee

•
•
•
•
•

POLITSEI ÜLEVAADE OLULISEMATEST SÜNDMUSTEST MÄRTSIS
14.03.2017 lõi meesterahvas Peetri alevikus koeraga jalutavat naisterahvast terava esemega näo piirkonda.
18.03.2017 Peetri alevikus Veesaare teel peeti kinni alkoholijoobes sõidukijuht.
18.03.2017 toimus vägivaldne peretüli Jüri alevikus, mille käigus 32-aastane
meesterahvas lõi korduvalt 31-aastast naisterahvast.
26.03.2017 Peetri alevikus Kaabli tänaval peeti kinni alkoholijoobes sõidukijuht.
Lähisuhtevägivalla juhtumeid kokku – 3
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

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

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

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

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
aprill 2017 • Rae Sõnumid
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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Juuretisega rukkileivad: soe leib E-N kella 15st
Pagariäri ja kohvik Aruküla tee 55, Jüris Avatud
E-R 8.00-17.00, nädalavahetustel tellimisel
Iga päev maitsvad lõunasöögid, iseteenindus!
Juuretisega rukkileivad; pirukad, saiakesed ja
kohupiimataskud!
CATERINGITEENUS!
Tähtpäevadeks kringlid, koogid ja tordid!
Peo- ja peielauad!
Lapsed on teretulnud: väikelastele on
söögitoolid ja suurematele mänguasjad!
Lisainfo www.maheleib.ee või tel 5163968 või
email info@maheleib.ee

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

ESIMENE KUU ON TAUSTA
DOKUMENDID KULLERIGA
TASUTA RAAMATUPIDAMISTUGI

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

Rae Sõnumid • aprill 2017
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Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale
www.raemoobel.ee | +372 51 77 434 | info@raemoobel.ee

SINIALLIKA
TRAHTER
OOTAB TEID
KÜLLA!

Tule ja pea meie juures
oma sündmus, sünnipäev, pidu, pidulik
lõuna- või õhtusöök,
koolitus või koosolek
Siniallika Trahteris.
Küsi pakkumist
e-post: info@siniallika.ee
tel:+ 372 52 85 117
www.siniallika.ee

Tel. +372 51 00 212
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Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

Müüa lõhutud
küttepuud
kohaletoomisega
• lepp 34 eur/rm
• kask 39 eur/rm
• metsakuiv okaspuu
36eur rm
• sanglepp 37 eur rm
• okaspuu 36eur rm
Tel: 509 9598

Rae Sõnumid • aprill 2017

MURU NIITMINE

Ettevõtetele ja eraisikutele
Rae Vallas
Hind al. 15 € / kord
onnemolekul@gmail.com
56 720 667

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!

reklaam 31

VAIDA HAMBAKLIINIK
VAIDA HAMBAKLIINIK
OÜ
VAIDA
HAMBAKLIINIK
VAIDA
HAMBAKLIINIK
VAIDA
HAMBAKLIINIK
OÜ
VAIDA HAMBAKLIINIK
OÜ OÜ
VAIDA
HAMBAKLIINIK

teg

tegevusloa
nr:L04038 tegevusloa
Vana-Vaida
teenr:L04038
7, Vaida

Vana-Vaida tee 7, Vaida

Anda üürile büroopinnad
Ülemiste Citys
aadressil Keevise 10
pindalaga 25–120 m2. Sobivad
hästi väikeärile!
Hinnad al 7,90 eurot/m2.
Võimalik kõik-hinnas-lahendus,
kus kommunaalkulud on üüri
sees. Möbleerimise võimalus.
Head parkimisvõimalused.
Laoruumide ja hoiustamisplatsi
olemasolu. Lillepoe üürilepingu
ülevõtmise võimalus.

tegevusloa nr:L04038

Tel 5558 6035
E-post keevise10@gmail.com

Tule tööta oma
kodu lähedal!

töötingimusi, stabiilset töötasu,
soodustusi spordiklubides ja
lõbusaid ühisüritusi.

Saada oma CV või küsi lisa
aadressil personal@smarten.ee
või telefonil 6135800

valmistab head välimust ja
täpsust nõudvaid eritellimustooteid

valmistab head välimust ja
täpsust nõudvaid eritellimustooteid

Meie põhitoodanguks on mööblidetailid ja
keerukamad sisustuselemendid.

Meie põhitoodanguks on mööblidetailid ja keerukamad sisustuselemendid.
OTSIME OMA KOLLEKTIIVI

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI
TIG KEEVITAJAT
Peamiselt roostevaba terase keevitamine
Töö on vaheldusrikas ja huvitav
Masstoodangut on vähe
Lisaks pakume:
Meeldivat töökeskkonda ja –kollektiivi
Arenguvõimalusi, arenevas ettevõttes
Töökoht asub:
Hoidla tee 9, Vaida, Rae vald, Harjumaa
Kontaktisik: Kaia Talvik, tel. 52 23 180
Kandideerimiseks palume saata CV:
kaia.talvik@metallieksperdid.ee
www.metallieksperdid.ee

teg

Vana-Vaida tee 7, VaidaVana-Vaida
nr:L04038
Avatudtegevusloa
E-Rtee
09:00
17:00E-R 09:00
7, –Vaida
Avatud
17:00
teg
Vana-Vaida
tee 7,–Vaida
Info: büroo:
+372 600
5074,
Avatud
E-R 09:00
– 17:00
Avatud
E-R 09:00
– 17:00
Vana-Vaida
tee 7,
Vaida
Info:
büroo:
+372
600
5074,
Vana-Vaida
tee
7,
Vaida
Avatud
E-R
09:00
–
17:00
Mob: +372 53489134
Info: büroo:
+372 600 5074,
Info:
büroo:
+372
600– 5074,
E-mail: vaida@vaidahambaravi.ee
Avatud
E-R
09:00
17:00
Mob:
+372
53489134
Avatud
E-R
09:00
– 17:00
Info:
büroo:
+372
600
5074,
Mob:
+372 53489134
www.vaidahambaravi.ee
Mob:
+372+372
53489134
Info:
büroo:
600
5074,
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
Info:
büroo:
+372
600
5074,
VAIDA
HAMBAKLIINIK
OÜ
Mob:
+372
53489134
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
VAIDA
HAMBAKLIINIK
OÜ
www.vaidahambaravi.ee
E-mail: Mob:
vaida@vaidahambaravi.ee
MIDA
PAKUME:
+372TEENUSED
53489134
www.vaidahambaravi.ee
Mob:
+372 53489134
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
• Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
tegevusloa
nr:L04038
tegevusloa
nr:L04038
www.vaidahambaravi.ee
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
www.vaidahambaravi.ee
• LasteMIDA
hammaste
ravi Vana-Vaida
TEENUSED
PAKUME:
Vaida
Vana-Vaida teetee
7, 7,
Vaida
•
Ravi
ja
profülaktika
www.vaidahambaravi.ee
TEENUSEDkaasaarvatud
MIDA
PAKUME:
www.vaidahambaravi.ee
Avatud
E-R
09:00
– 17:00 ja sillad
• Hambaproteesitööd,
tehiskroonid
Avatud
E-R
09:00
– 17:00
TEENUSED MIDA PAKUME:• Laste•• Juureravi
Info:
büroo:
+372
600
5074,
•
Hambaproteesitööd,
kaasaarvatud
tehiskroonid
hammaste
ravi Info:
büroo:
+372
600
5074,
TEENUSED
MIDA
PAKUME:
Kirurgia
Mob:
+372
53489134
Mob:
+372
53489134
• Ravi •jaHambahaiguste
profülaktika
ennetus
•TEENUSED
Hambaproteesitööd,
kaasaarvatud
tehiskroonid
ja sillad
MIDA PAKUME:
•
Laste
hammaste
ravi
TEENUSED
MIDA
PAKUME:
Hambaproteesitööd,
kaasaarvatud
tehiskroonid
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
E-mail:
vaida@vaidahambaravi.ee
• Hammaste plasmavalgendamine
ning soodapesu
• Juureravi
••Laste
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PULBERVÄRVIJAT JA
PULBERVÄRVIMISE ABITÖÖLISI
Abitöölise tööülesanded:
detailide käsitsi puhastamine, riputamine liinile,
kvaliteedikontroll enne pakkimist,
värvitud detailide pakkimine
Väljaõpe kohapeal
Tegemist ei ole ohtliku töökeskkonnaga, töö on
mitmekesine
Lisaks pakume:
meeldivat töökeskkonda ja –kollektiivi,
arenguvõimalusi, arenevas ettevõttes
Töökoht asub:
Hoidla tee 9, Vaida, Rae vald, Harjumaa
Kontaktisik: Kaia Talvik, tel. 52 23 180
Kandideerimiseks palume saata CV:
kaia.talvik@metallieksperdid.ee
www.metallieksperdid.ee
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reklaam

FORSS PEETRI
Autoremont
VW, Audi, Seat ja Škoda
E - R 7:30 - 17:30
Kontakt: tel 6651 097
peetritookoda@forss.ee

Varuosad

AUTOREMONDITÖÖKODA
VARUOSADE MÜÜK

VW, Audi, Seat, Škoda,
Opel ja BMW
E - R: 8:30 - 18:00
Kontakt: tel. 6651 090, 091, 092
peetri@forss.ee

25 AASTAT KOGEMUSI – SEE ON TASE, MIDA PAKUB FORSS!
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Vääna Puukool OÜ
pakub hea hinnaga
Eestis kasvatatud elupuid,
okaspuid ja lehtpõõsaid.
Meilt leiad taimi, mis
rõõmustavad Sind ka
peale esimest talve.
Lisainfo
www.väänapuukool.ee
Ootame Sind
puukooli E-R 8-18,
alates maist ka L 10-16.
Asume Harku vallas,
Vääna külas,
Väänatammi teel.
Kontakttelefon 5669 5577.
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kuulutused
Reakuulutused aprill
Tasuta tulehakatus, 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja saepuru kotis. Tel: 501
8594, kaminapuu.ee

Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, 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

Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@infinitas.ee. Tel: 5348
7318

Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase; pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Soovin osta kiiresti sõidukorras sõiduautot või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200
Soovin osta teie sõidukõlbliku auto! Pakkuda võib ka remonti vajavat autot või
seisma jäänud autot. Pakkuda võib ka vanarauaks muutunud autosid. Kuulutus ei
vanane. Tel 5457 5055.

Müüa tooreid küttepuid: lepp 33 €/rm,
sanglepp 36 €/rm, haab 36 €/rm, kask
39 €/rm, saar 39 €/rm. Kogus alates
7 rm, transport hinna sees. Tel: 5551
8498
Lastega pere soovib osta otse omanikult
vana talu koha oma kodu rajamiseks. Eelistatud Rae, Raasiku ja Jõelähtme vald,
kuid vaatame läbi kõik pakkumised ka
mujalt. maikenremlik@gmail.com Tel:
5662 5858
Vilunud kodukoristaja teeb hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid. Hinnad soodsad. Tel 5677 0103

Statistikaamet
Statistikaameti missioon on pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infoteenust.
Meie koostööpartnerid on Eesti statistikatarbijad ja andmeesitajad ning rahvusvahelised
organisatsioonid. Teeme statistikat Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja
majanduse olukorra ning trendide kohta. Peame oluliseks uuendusi ja arengut.
Andmetöötluse ja registrite osakonna põhiülesanne on koguda ja täpsustada andmeid,
valmistada ette lähteandmeid, arendada andmekogumist ja andmetöötlust ning pidada
ja arendada statistilisi registreid.

Otsime oma kollektiivi

KÜSITLEJAID

Küsitleja tööülesanded:
■ elanike küsitlemine
Nõudmised kandidaadile:
■ keskharidus
■ hea eesti keele oskus,
vene keele oskus suhtlustasandil
■ arvutioskus
■ väga hea suhtlemisoskus
■ kohusetundlikkus
■ tulemustele orienteeritus
■ autojuhiluba ja isikliku auto kasutamise võimalus
Kasuks tuleb:
■ varasem töökogemus küsitleja või müügiesindajana
või muul head läbirääkimisoskust eeldaval töökohal
Omalt poolt pakume:
■ töövahendid – mobiiltelefon ja küsitlusteks sülearvuti
■ töötulemustest sõltuvat tasu
■ sõidukulude hüvitamist küsitluspiirkonnas
■ uuringukoolitusi
■ võimalus töötada osalise tööajaga
■ võimalus osaleda perioodiliste uuringute läbiviimisel

Kandideerimiseks palume esitada CV e-kirjaga aadressil kirly.kask@stat.ee
Lisainfo: Kirly Kask, tel 625 9274
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Soovin üürile võtta garaažiboksi või väiksema laopinna Jüris. Pakkumised telefonil
511 5670 või mattias@saadetis.com
Teen hekkide hoolduslõikust ja saetööd
aias. Tel 555 47291
Tänavakivide paigaldus. Sillutis- ja äärekivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal.
Kogemust 10 a, kvaliteetne lõpptulemus!
Tel 525 5851. www.ormikivi.ee
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus.
Soodsad hinnad! Tel: 5670 3447

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
MÄRTSIKUU
5. märts Tulekahi Rae külas
9. märts Abistati kiirabi Rae külas
12. märts Tulekahi Järvekülas Vibu tänaval
14. märts Likvideeriti autoavarii tagajärjed Peetri ja
tähnase ristmikul
22. märts Likvideeriti autoavarii tagajärjed Tartu
maanteel, Patikal
30. märts Kustutati kulu Rae külas ja Vaidas
NB! Elanikkonna paremaks teenindamiseks ostis Vaida
tuletõrje komando KÜSK-i abil GPS seadme.
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Märtsis
registreeritud
sünnid
KREN KASK
OLIVER MÄRKS
IVAN RAZNOTOVSKI
HENRI AASA
SEBASTIAN LINDPERE
HARDY VAHTER
REMO OLIVER MARKVART
KENZO KÜLAVIIR
KASPAR MÜÜR
MARTIN TOUART
EKKE SIRELPUU
KARL KALD
SEBASTIAN TALL
POLINA IZVEKOVA
MARII-ELIIS VAATEMÄE
HELENA TOOM
KRISTINA PALLAV
ROSIINE LIBLIK
SANDRA BABITŠ
KARLOTA PLAAMUS
KIRKE SEPP
MELISSA LAURITS
THERESA ELISEBA KOOGAS
MAIA SUSANNA TOOTSI
MARII LUKKI
LAUREN HALLIKMAA
LENNA RIISMAA
ROMI BRIT LIIV
SAARA HANKEWITZ

Sind leinama jääb
kodumaja...

ANITA KÜNNERPÄ
(20.08.1926-21.03.2017)

Avaldame kaastunnet
lähedastele
Ehituse 10 elanikud
Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

APRILLIKUU SÜNNIPÄEVAD
KALJU HÕRRAK

95

ALBERT MOVITŠ

80

ALEXEY STASENKO

92

VOLDEMAR MALKUS

80

SELMA VIRKOJA

92

HEIDI-LEHTE UNT

75

IRENE ANNUS

90

KAARIN VILDE

75

MARIA PALM

88

LEMBIT KAUP

75

MEINHARD SAADI

88

VOLDEMAR TOHVER

75

ALEKSANDRA SUGLOBOVA

87

AAVO MÜÜR

75

HELI VAAKS

85

VIRGE LAI

70

LILIA OHTLA

84

OLEV PÕLDMA

70

TEREZA PROMAN

84

MARIA HIIENURM

70

NADEŽDA KODASMA

84

SERGEI OREHHOV

70

HELMI TIMUSKA

84

PERTTI TAPIO SALO

70

VÄRDI LOKK

84

JÜRI PIIRISTE

70

VIIVE VIIRA

84

AIN PADRIK

70

HANS OJA

83

TIIT OLMBERG

65

OLGA NIINEPUU

83

KALLE KALMU

65

LEMBI KOPPEL

81

VIIVE RAID

65

LEHTE UDRAS

81

TAMARA ZOLOTARJOVA

65

HILJA KIKKAS

81

PEETER MATT

65

KALJU KAASIK

81

IGOR GNATÕŠIN

65

JUTA NAPP

80

LARISA PETRYAEVA

65

MAIVE ROOTS

80

VALENTINA RÕBAKOVA

65

Märtsis lahkunud
JÜRI KESKKÜLA

ANITA KÜNNERPÄ

TOIVO TILK

LY-EVI ULEKSINA

VIKTOR BELÕŠEV

Avaldame südamlikku
kaastunnet Laur Hiobile
kalli ema

Avaldame kaastunnet Luule
Aasale ja Annika Aasale
armsa

EVY JØRGENSENI

ema ja vanaema

lahkumise puhul.

Salu tee naabrid
Peetrist

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

surma puhul.

Töökaaslased raamatupidamiskeskusest

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7350 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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JÜRIPÄEV
RAE VALLAS

MUDILASTE JÜRIPÄEV

21.04 kell 10.00 Jüri Spordihoone staadionil
.
Avastame jüripäeva koos klounidega PIIP & TUUT!

JÜRIPÄEV

23.04 kell 12.00-19.00 Jüri Kirikumõisa pargis
Emadele ja väikelastele võistlused koostöös Peetri beebiklubiga.
Spordivõistlused: vibulaskmine kell 11.00 ja teatejooks kell 18.00.
Avatud kohvikud.
Esineb Rae Huvialakooli raskeroki bänd (Roland Väljataga—kitarr, Harald Nuut—löökpillid,
Kirke Kruberg—bass, Oskar Pikk—vokaal) ja löökpillidel musitseerib Gert Oolmann (noori
juhendab Toomas Grek).
Õhtul esineb rahvale OTT LEPLAND!

