AUGUSTINUMBRIS:

vallavalitsus

• Algas 21. sajandi tänava ehitus
• Rae vald võitis valdade
suvemängud teist korda
• Tagasivaade laulu- ja
tantsupeole
• Peetri jooks ja Fakto Auto
Rahvasõit pakuvad uuendusi
• Sündmused Rae vallas

Rae valla ametlik väljaanne
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Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva auks on Jüri külje all asuvale Kolmekülaväljale pandud toetajate ja
õpilasmalevlaste abiga kasvama mägimändidest koosnev Eesti kaardi piirjooni kujutav hekk.
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vallavalitsus
Ranitsatoetust saab
internetis taotleda
30. septembrini
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul tuleb
taotlus ära esitada arvestusega, et 30. september on lõpptähtaeg, aga toetussumma
väljamaksmine toimub oktoobrikuu jooksul. Ranitsatoetuse saamiseks peab vaatama, et laps ja tema mõlemad vanemad on
rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud vähemalt kolm kuud enne toetuse
taotluse esitamist.
Ranitsatoetust saab taotleda internetikeskkonnas Arno, mis asub aadressil
http://piksel.ee/arno/rae/.
Ranitsatoetus esimesse klassi astujate
perede toetamiseks on tänavu 170 eurot.
RS

Järveküla uue lasteaia
planeering liigub
kehtestamise suunas
Järveküla uue lasteaia asukoht Vana-Tartu
maantee ja Turu tee ristumise lähedal sai
viimase vajaliku heakskiidu terviseametilt
ja juulis saadeti planeering maavanemale
arvamuse andmiseks.
„Kui kõik läheb maavalitsuses ootuspäraselt, jõuame Järveküla lasteaia detailplaneeringu kehtestada septembris,“ kõneles
abivallavanem Priit Põldmäe, kelle sõnul
on piirkonna areng sedavõrd kiire, et viimaseks lasteaiaks see Peetri kandis kindlasti ei jää.
Rae vald planeerib Järveküla 180kohalise lasteaia ehitamisega alustada niipea,
kui kõik nõutud eeltoimingud on tehtud
ja eesmärk on hiljemalt 2018. aasta lõpus
see avada.
RS

Abivallavanem Madis Sarik traditsioonilist kuusepärga alla võtmas. 

Sügisest saab valla
lõunapiirkond
216kohalise põhikooli
14. juulil tõi abivallavanem Madis Sarik
Vaida põhikooli uue hooneosa katuselt
alla traditsioonilise kuusepärja ning koos
ehitusfirma Riito Ehituse ASi töötajatega
peeti maha sarikapidu.
Abivallavanem Madis Sarik ütles Rae
Sõnumitele, et hoone valmimine kulgeb
plaanipäraselt. Ehitustööde tulemusel kasvab Vaida kooli koolikohtade arv.
Vaida põhikooli direktor Piret Hallik
rääkis, et koolipere ootab hoone II etapi
ehituse valmimist pikisilmi. Uue hoone-

osa valmimisel saab Vaida koolist ühe paralleelklassiga põhikool, mis tähendab, et
valmidus on 9 klassikomplektile, igas 24
õpilast. Kokku saab koolis pärast ehitustööde lõppu olema 216 kohta.
Laienevast ja uuenenud Vaida koolist
on saanud suurepäraste õpitingimuste ja
huvitegevuse võimalustega põhikool. Uue
hooneosa valmimise tähtaeg on 21. september.
RS

RAE VALLAVALITSUS
Järveküla lasteaia asukoht on VanaTartu maantee ja Turu tee ristumise
lähedal.
Foto: Rae Sõnumid
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Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18

vallavalitsus

Üksi elava
pensionäri toetusest
2017. aastast saavad üksi elavad vanaduspensioniealised toetust 115 eurot aastas.
Selleks, et toetust saada, peab inimene vastama järgmistele tingimustele:
• vanaduspensioniealine;
• elab üksi rahvastikuregistri andmetel
perioodil 1. aprill kuni 30. september
(kontrollperiood);
• määratud pensioni suurus jääb alla
1,2kordse (2017. aastal alla 470 euro)
Eesti keskmise vanaduspensioni.
Pensionär ei pea ise toetust taotlema,
vaid sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast andmete kontrollimist
oktoobris 2017.
Andmed pensionäri vanuse ja pensioni
suuruse kohta võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist.
Andmed üksi elamise kohta võetakse rahvastikuregistrist perioodi 1. aprill
– 30. september alusel. Sellel perioodil
peab pensionär toetuse saamiseks elama
rahvastikuregistri andmetel üksi. Kui pensionär elab üksi lühemal perioodil ehk näiteks on üksi elav rahvastikuregistri andmetel alates 1. maist, siis sel kalendriaastal
teda üksi elavaks pensionäriks ei loeta. Kui
pensionär jätkab üksi elamist, siis järgmi-

sel kalendriaastal on tal pensionäritoetuse
saamise õigus.

Toetuse maksmisel
ei arvestata:

• kas vanaduspensioniealine inimene
töötab või ei tööta;
• talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi ja
tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks,
et soodustada vanaduspensionieas töötamist, sealhulgas osalise koormusega.
Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.
Kui tekib kahtlus ja tahate teada, kas
elate rahvastikuregistri andmetel üksinda,
helistage palun telefonil 605 6756 (Merike
Sults – kantselei peaspetsialist) või tulge
vallamajja vastuvõtuaegadel (esmaspäev
8.00–17.00 või kolmapäev 14.00–18.00),
sest üksi elava pensionäri toetuse saamise
eeldus on korrektsed andmed rahvastikuregistris.
Ülle Parmas
sotsiaalhoolekande peaspetsialist

Heliseme öös
öös
Heliseme
Taasiseseisvumispäeva ühtelaulmine
Lehmja Tammikus

20. august kell 22.00
Laulu sõnad saab kohapeal!
Võta kaasa küünal ja hea tuju!
Rae Kultuurikeskus korraldab

Meiega helisevad koos

Indrek Kalda, Paul Kristjan Kalda

ja Rae valla laulukoorid
Info 555 12 898

Rekord spordi- ja
huvitegevuse
taotluste arvus
Esimese poolaasta jooksul laekus ca
1300 taotlust spordi- ja huvitegevuse
kulu hüvitamiseks, mis on ligikaudu 300
taotluse võrra rohkem kui 2016. aastal
samal perioodil.
Esitatud taotlustest jõudis vallavalitsuseni e-keskkonna kaudu 1027. Ülejäänud saadeti e- kirjaga ja mõned üksikud
toodi paberkandjal.
Haridus- ja sotsiaalameti teatel
makstakse nõuetele vastavate taotluste
alusel kuluhüvitised välja hiljemalt 10.
augustil.
Spordi- ja huvitegevuse kuluhüvitise
maksmine toimub määruses kehtestatud korra järgi. Järgmine taotluse esitamise tähtaeg on 15. detsember.
RS

Lagedi lasteaia
ümbruses alustati
tee-ehitustöödega
Kopli külas algasid augusti alguses Päikese ja Kaare tänavate rekonstrueerimistööd, mis tagavad nõuetekohase juurdepääsu Lagedi lasteaiahoonele.
Abivallavanem Priit Põldmäe sõnul
sisaldavad tööd sõidu-, jalgtee, välisvalgustuse ning vee-, kanalisatsiooni- ja sajuveetrasside ehitustöid.
Töö lõpetamise tähtaeg on 29. september ja lepingu maksumus on 220
199,99 eurot. Töö teostaja on hanke parim pakkuja InfraRoad OÜ
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Järvekülas
Liiva teel on
kihutamine
keelatud
Juulis tehti ca 800 meetri ulatuses korda
kauaoodatud Liiva tee lõik Järvekülas.
Kuna sirgetel kõvakattega teelõikudel
kiputakse mootorsõidukitega kiirendama, paigaldati liikluse rahustamiseks
teele kaks kiirusetõkendit.
Rae vallavalitsus kutsub autojuhte
üles liiklema mõistlikult, samuti kaasliiklejate ning elanikega arvestavalt.
Sel teelõigul on kiirus piiratud 50 kilomeetrini tunnis.
RS

Algas 21. sajandi
tänava ehitus
gustus, luuakse puhke- ja istumisalad,
rajatakse haljastusribasid, ohutussaar ja
šikaan. Kõnnitee saab olema kaetud osaliselt sillutuskivide ja asfaldiga ning tänaval
hakkavad paiknema erinevad atraktsioonid.
Rekonstrueerimistööde käigus saab sujuvamaks ka piirkonna liikluskorraldus,
sest Laste ja Võsa tänava ristumiskohale
ehitatakse ringtee ja ülekäigurada. Samuti
valmib uus bussiootepaviljon ja juurde rajatakse uusi parkimiskohti.
Rekonstrueerimistööde tõttu on Laste tänav alates Aruküla teega ristumise
kohast kuni Võsukese lasteaiani augusti
lõpuni suletud ja ümbersõite tähistavad
ajutised liiklusmärgid.
Laste tänav on liikluseks avatud taas
31. augustist, kuid septembris jätkatakse
täiendavate tööde tegemist. Lõplik tähtaeg
on 25. oktoober.
Töövõtuleping Rae vallavalitsuse ja
Viaston Infra OÜ vahel sõlmiti 27. juulil ning töö maksumus on 851 364,17
eurot.

Jüri alevikus algasid Laste tänava rekonstrueerimistööd, mis sisaldavad
sõidu-, jalg- ja jalgrattatee, välisvalgustuse ning sajuveekanalisatsiooni
ehitust.
Rae vallavalitsuse tellimusel alustati Jüri
gümnaasiumi ümbruses Laste tänava
rekonstrueerimistöödega, mille käigus
saab kooli ja tammiku vahelisest teest ja
selle ümbrusest moodne ning turvaline
liikumis- ja puhkeala.
Laste tänavale paigaldatakse LED-val-
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Eesti Vabariik
sai Rae vallast
esimese
kingituse

Kolmekülaväljal asuv Eesti kaardi piirjooni kujutav männipark. Mände on istutatud Eesti mandri piirjoone kujutamiseks 104, Saaremaa kaardi jaoks 24, Hiiumaa kujutamiseks 14, Muhu märgistamiseks 4 ja väikesaarte Kihnu, Ruhnu, Vormsi ja Naissaare jaoks 1
(kokku 4).
Foto: Martin Minn

Vabariigi 100. sünnipäeva auks on pandud
toetajate ja õpilasmalevlaste abiga kasvama
mägimändidest koosnev Eesti kaardi
piirjooni kujutav hekk. Puud on istutatud
Rae vallas asuvale Kolmekülaväljale, mis
jääb valla kolme vanima küla – Pajupea,
Vaskjala ja Limu vahelisele alale.
„Eesmärk on olnud teha vabariigile
kingitus ühiselt ja kaasates võimalikult
palju kaasalööjaid. Juunis sai maha istutatud Kolmekülavälja Limu küla alale 150
mägimändi, mis ei kasva väga kõrgeks,
et võimaldada näha Eesti piirjooni juba
maapinnalt,“ meenutas Limu küla põline
elanik ja abivallavanem Priit Põldmäe,
kes on plaanimas veel parema ülevaate
saamiseks alale vaatetorni ja arhailise loodusliku päikesekalendri ehitamist.
Päikesekalendri rajamise kaudu soovitakse nii sümboliseerida Eesti muinasaega kui ka pakkuda harivat meelelahutust.
„Hetkel veel ei tea, millisena hakkab päikesekalender välja nägema, aga kindel on
see, et kasutame selleks ainult looduslikke
materjale,“ kõneles Põldmäe.
Eesti Vabariigi kaarti kujutava pargi idee väljamõtleja Jaan Elgula leiab, et
see on tore, et Priit veel tänavu aprillis
väljahõigatud mõtte teoks tegi. „Mina
tahtsin ise tammedest teha, aga mul on
ainult hea meel, et keegi selle üldse ära

Foto: Mari–Liis Laanvee

tegi,“ kõneles Patika küla elanik, muusik
ja meediategelane Jaan Elgula.
Elgula oli rääkinud Patika külavanema
Margus Vainu üleskutse peale tulnud
ideest esialgu oma küla meestele, aga seal
jäi asi soiku, sest puudus piisavalt hea
koht, kuhu puud istuda nii, et ka ilmakaared õigesti paigas oleks.
Kolmekülaväljale head rakendust otsinud Põldmäe võttis aga idee kiiresti omaks
ja asus asja ajama. „Leidsin õnneks ka kohe
palju toetajaid,“ rõõmustas Põldmäe.

Elgula soovitab Põldmäel veel edaspidi istutada suurte linnade tähistamiseks
tammed. „Kindlasti peab sellele kaardile
saama ka Jüri,“ leidis Elgula, kes on seda
meelt, et kogu ettevõtmine on väärt ka
sellepärast, et see näitab, et meil ei toimu
ainult lageraie, vaid hoolitakse loodusest.
Põldmäe jutu järgi on Kolmekülaväljal
olnud tänu kivimite uurimisele teatavasti
väga kaugesse minevikku ulatuv ajalugu.
Samast kandist pärit bioloog, kultuuriajaloo huviline ja muinaskultuuri uurija Maie
Remmel on oma avastustes välja toonud,
et Stonehenge ja Eesti lohukiviväljad koos
iidvanade kiviaedadega kuuluvad euroopaliku megaliitkultuuri eri arengustaadiumidesse. Remmel on olnud seda meelt, et
Kolmekülaväljal on peaaegu samasugune
väärtus kui Inglismaa Stonehenge’il.
Ala haarab enda alla ligi 200 hektarit maastikku ja eristub muust Rae valla
maastikust selle poolest, et see on Lõuna-Eestile omaselt laineline. Põldmäe
viitab ka piirkonna erisusele: kui ümberkaudsetes külades on kasutatud ehitusmaterjalina paekivi, siis selles piirkonnas on
erinevalt teistest küladest kasutatud majade ja aedade ehitusmaterjalina põllukive.
Signe Heiberg
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tasub teada

RAE VALLA SÜNDMUSTE
KALENDER
AUGUST
12.–13.08 (:)kivisildniku meistriklass luuletamises
Rae koolimajas Vaskjala külas
Täpne info ja ajakava kultuur.rae.ee
18.08 Päikeseloojangukontsert: Koit Toome ja Jorma Puusaag
Golf X Rae (Suurestal) 19.00
Pilet 10 € Rae Kultuurikeskuses, kohapeal ja Piletilevis
Kontserdile ja tagasi pääseb ka mõnusalt bussiga alates Peetrist.
„Bussiga kontserdile“ paketi soovijatel on vajalik eelregistreerumine kuni 17.08 kell 13.00, kohtade arv on piiratud. Helista 5551 2898
või kirjuta kultuur@rae.ee.
Bussi Peetri – Rae Golfi väljumisajad (+/–5 min), vajadusel lisapeatused teel:
Peatus Peetri Kool 17.30;
Lehmja bussipeatus 17.35;
Jüri, Rae Kultuurikeskus 17.50;
Vaida bussipeatus 18.05;
Rae Golf 18.15.
Tagasisõit on väljumisega 15 min pärast kontserdi lõppu
Rae Golf – Vaida – Jüri – Lehmja – Peetri
Info 5551 2898
20.08 Taasiseseisvumispäeva ühtelaulmine „Heliseme öös“ 22.00
Lehmja tammikus ühtelaulmine. Meiega helisevad koos Indrek
Kalda, Paul Kristjan Kalda ja Rae valla laulukoorid.
Laulusõnad saab kohapealt.
Võta kaasa küünal ja hea tuju.
Info 5551 2898
Tasuta
24.08 Komöödiaetendus „Igaühele oma“ 19.00
Pilet eelmüügist 8 € (piletimaailm.com), kohapeal 10 €
Inglise näitekirjaniku Ray Cooney hoogne kahevaatuseline komöödia „Igaühele oma“ ei jäta kedagi ükskõikseks.
Lavastaja: Aavo Soots
Näitlejad: Tarvo Sõmer, Riina Vaher, Ivo Leek, Elin Lemberg, Tarmo
Truss, Hannes Tiinas, Kaido Piiroja, Tanja Zalite, Külliki Heinsaar.
26.08 Rae koolimaja avamispidu ja lahtiste uste päev 18.00–23.00
Täpne info ja ajakava kultuur.rae.ee
SEPTEMBER
06.09 Näituse avamine Rae Kunsti Platsis 19.00
Jälgi reklaami!
Näitus jääb avatuks oktoobri alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta
09.09 Rae Kultuurikeskuse lahtiste uste päev!
Jälgi reklaami!
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VALI ISE TEENUSEPAKKUJA
SOODSAIM VÕIMALUS
PIIRAMATU LÄBILASKEVÕIME
GARANTEERITUD KVALITEET
TULEVIKUKINDEL

# STABIILNE JA KVALITEETNE INTERNETI PÜSIÜHENDUS
# TELEVISIOON # LAUATELEFON # NUTIMAJA # VALVESÜSTEEM
# VIIMANE MIIL # LAIRIBA # VALGUSKAABEL # FIIBEROPTIKA

Esita sooviavaldus www.digimaa.ee

hariduselu

Heitlik ilm, ülev tunne ja vau-number
Tänavune laulu- ja tantsupidu „Mina
jään“ andis võimaluse ise osaleda laulja,
tantsija või pillimängijana seitsmeteistkümne Rae valla kollektiivi noortele.
Juba viisteist aastat nii noorte kui ka üldlaulupidude korralduskomiteesse kuuluva
Laine Randjärve hinnangul on mõlemad
peod läinud järjest kvaliteetsemaks ning
osaleda soovijate vahel on tihe konkurents.
Jüri gümnaasiumi lastekoori juhendaja Hairi Laurand ütles, et neil oli kooriga uhke ja julge peole minna, kuna laulud
olid kõigil väga selged, ettelaulmisel pälvisid nad 10 punktist koguni 9,8. „Ja viimne
kui üks meie 38 lauljast tuli peole. Mugav
ju ka, Rae valla buss viis kohale ja tõi tagasi, ainult oota, jalg üle põlve.“
Jüri gümnaasiumi 2. ja 3. klassi rahvatantsurühmi juhendanud Linda Pihu kõneles, et tantsupeole pääs ei ole iseenesestmõistetav, vaid väga suur töö juhendajal ja
tantsijatel ühise eesmärgi nimel, kaasates
ka lapsevanemaid. „Tantsupidu jäi meelde
heitliku ilmaga – päike, vihm, tormituuled.
Meeldis noorte eriline soov ja tahe tantsida
ja seda pidu teha,“ nentis Linda Pihu.
Just heitliku ilma tõttu jäi ära laupäeva
päevane tantsuetendus, et lapsed ei külmetaks ja neil oleksid õhtuseks etenduseks
kuivad riided võtta. „Spontaanne Vabaduse
väljaku tantsupidu, mille noored ärajäänud
etenduse asemel korraldasid, kujunes minu
jaoks selleks vau-numbriks, mida eriliselt
mäletada,“ lisas Pihu. Samas leidis ta, et tulevikus võiks riik leida lahendused, et saaks
esineda ka kehva ilmaga. Näiteks võiks

osalejatele olla suur telk, kus end vahepeal
soojendada ja riideid kuivatada. Laulupeole
sobiksid aga laulukaare kõrvale suured ekraanid, et arvukas publik saaks pidu paremini jälgida.
Kevadel Jüri gümnaasiumi 3. klassi lõpetanud Ruudi Iin arvas, et rongkäik oli veidi
väsitav. „Aga tore oli teistega koos minna.
Hõikasime tee peal „Elagu Jüri gümnaasium!“ ja rahvas hõiskas vastu, see meeldis!
Ja see ka, et proovide ja peo ajal anti vahel
suppi, vahel jäätist või kohukest.“ Ruudi lubas kindlasti tantsurühmas edasi käia ja ehk
pääseb ta ka järgmisele peole.
Huvistuudio ÕHIN kitarristide juhendaja Mart Abro ja kanneldajate juhendaja
Lilian Kapp jagasid samuti oma ilusaid
mälestusi: „See oli meie esimene osalemine, kokku 25 õpilast. Proovide ajal ja kontserdi päeval ei seganud mängulusti miski,
ei tuul ega vihm. Rongkäik oli super! Kõige pisemad marssijad arvasid, et liiga lühike tee oli, oleks tahtnud veel marssida.
Ootame põnevusega järgmist pidu!“

Mina jään, meie jääme

„Seekordse peo tegi eriliseks, et repertuaari koostades ning peojuhte valides usaldati
noori autoreid ja dirigente. Noored omakorda oskasid tähele panna ja tunnustada
eelkäijaid, eriti sümboolne oli laulupeotule
teekond tuletornis, kus tuld andsid edasi
mitme generatsiooni peojuhid,“ kõneles
Laine Randjärv.
„Peo nime „Mina jään“ tõlgendas osa
kui küsimust, kas noortel on soov jääda
Eestisse, aga mina võtan seda laiemalt
kui traditsioonide edasikandmist, noorte tõotust, et laulu- ja tantsupeod jäävad
kestma,“ andis Randjärv sellele filosoofilise mõõtme. Ta on põhjalikult uurinud
laulupidude ajalugu ja märkis, et alates
1869. aasta esimesest peost, mis kandis tänutäheks pärisorjusest vabanemisele nime
„Priiuse laulupidu“, on meie pidudel olnud
poliitiline maik ja me oleme pidanud repertuaari kooskõlastama. Alles viimased
peod on olnud tõepoolest vabad.
Aita Nurga

Pühapäevase rongkäigu ja laulupeo ajal oli ilmataat
kuivas ja päikselises meeleolus.
Foto: Tarmo Gutman

Rae vallast osales
noorte laulu- ja
tantsupeol 232
lauljat, 142 tantsijat ja 43 rahvamuusikut!
Foto: Laine Randjärv
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Õpilaste südamesse
jõuda on suur tunnustus
Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana portreteeritav Kristo
Remmelgas peab õigeks noori mitte
sundida sporti tegema. Motivatsioon
peab tulema seestpoolt, resümeerib
vahetult enne pea peal seisu ettenäitamist vabamaadluse medaliomanik,
kes ise alustas treeningutega nelja-aastaselt.
Remmelgas on neli aastat leiba teeninud Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajana. Mehe talendi avastajaks oli
toonane õppeasutuse spordijuht Urmas
Põldre, kes kandideerimisavalduse saatnud noormehe vestlusele kutsus. „See oli
paras üllatus, sest mul polnud tol hetkel
kõrgharidust, ja juba õpingute ajal kandideerisin teistesse koolidesse kehalise
kasvatuse õpetajaks, kuid keegi ei võtnud
ühendust. Mõni päev pärast vestlust anti
positiivsest vastusest teada ja olin siis väga
õnnelik. Tahtsin juba kaheksanda klassi
poisina kehalise kasvatuse õpetajaks saada,“ räägib Remmelgas, kes pälvis tänavu
Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonna magistrikraadi. Lõputöös uuris ta kahe
erineva vahtrulli – tavalise ja elektrilise –
efekti lihase elastsusele amatöörjalgpallurite näitel.
Kogemuste lisandudes oskab Remmelgas, kelle juhendada olid eelmisel
õppeaastal 5.–12. klasside õpilased, varasemast paremini ennetada ja lahendada
konfliktiolukordi ning märgata andekamaid lapsi. See omakorda aitab tõsta
kehalise kasvatuse tundide efektiivsust.
„Esimesel aastal viisin tunde läbi nii,
nagu ülikoolis õpetati: soojendus, põhiosa ja lõpuosa. Võtsin kõiki lapsi ühe
puuga,“ ütleb Remmelgas, kes on lastele
õpetanud kohustusliku riikliku õppekava
kõrval ka sulgpalli, saalihokit ja pisut isegi maadlust.
Et kehalise kasvatuse tunde huvitavamaks muuta, korraldas Remmelgas eelmisel õppeaastal gümnasistidele kergejõustiku üheksavõistluse, kus igas tunnis pandi
end proovile ühel spordialal. Võistluskavast
jäi välja vaid teivashüpe. Remmelga pingu-
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Kristo Remmelgas ei pea õigeks sporti peale suruda ja leiab iga õpilasega oma suhtlemismeetodi, mille eesmärk on sisemist motivatsiooni hoida. 
Foto: Rae Sõnumid

hariduselu
tused pole jäänud tähelepanuta – 11. klassi
poisid kinkisid talle kooliaasta lõpus karika, kus kiri „Meie parim õpetaja 2017“, ja
šokolaadi. „Mõned õpilased kirjutasid ka
Stuudiumisse tänusõnu. Minule on see suur
tunnustus, mis näitab, et olen midagi õigesti
teinud,“ lisab Remmelgas muheledes.

Süda Kadrinas

Remmelga juhatada on ka spordile ja
muusikale keskenduv 8.a klass. „Kolm
aastat tagasi kirjutas üks toonase 5.a klassi
õpilane koolile antud tagasiside küsitluses,
et sooviks mind klassijuhataja kohal näha.
Kuna see klass oli mulle väga sümpaatne,
otsustasin proovida,“ sõnab Remmelgas.
Üheskoos on tehtud palju huvitavat.
Mullu käidi Siguldas seikluspargis ronimas, tänavu kevadel kanuutati viis tundi
Võhandu jõel. „Mulle endale meeldib vabas õhus liikumine ja kuna ka õpilased on
spordilembesed, oleme kiiresti ühise keele
leidnud,“ tunnustab Remmelgas lapsi.
Samas on Tallinnas elaval Remmelgal
säilinud tugev side kodukoha Kadrinaga,
kuhu ta peaaegu igal nädalavahetusel akusid laadima sõidab. Maakodus tööpuudus
ei kimbuta. „Linnaelu on kiirem ja rutiinist välja tulemiseks on keskkonnamuutust vaja,“ selgitab Remmelgas.
Remmelgas tunneb end Jüri gümnaasiumis hästi ja lähitulevikus pole tal kavas
töökohta vahetada. „Töötingimused on
Jüris ideaalilähedased. Kasvav elanikkond
on ühtpidi hea, kuid teisalt teeb see minu
töö keerulisemaks. Klassidevahelisi võistlusi on pärast õppetööd raske korraldada,
sest spordisaalid on välja üüritud.“

Treenis koolis koos Nabiga

Jüri gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajal Kristo Remmelgal endal jäi selja taha
tegude- ja saavutusterohke hooaeg. Mees
säras nii põhitööl kui ka spordivõistlustel.
Märtsis jõudis Remmelgas 28aastasena
olulise tähiseni, võites vabamaadluses Eesti meistrivõistlustel kaalukategoorias kuni
97 kilo II koha.

Tahtsin juba
kaheksanda klassi poisina
kehalise kasvatuse
õpetajaks saada.
„Enne meistrivõistlusi käisin neli-viis
korda matil vanu asju meelde tuletamas
ja tunnetust taastamas,“ meenutab Remmelgas, kes kaotas finaalis seljamatiga
Korrus3 maadlusklubi juhile ja tuntud
sportlike eluviiside propageerijale Martin Plaserile. Saavutuse teeb erilisemaks
asjaolu, et ta oli maadlusest eemal olnud
viis aastat.
Remmelgas meenutab, et profisportlaseks saamisest tal palju puudu ei jäänud.
Sport on olnud kogu aeg tema elu oluline
osa. 11. klassi lõpus tuli Remmelgas Lääne-Virumaalt pealinna Audentese spordigümnaasiumisse õppima. Ta harjutas igapäevaselt selliste ässade nagu Heiki Nabi
(olümpiahõbe ja kahekordne maailmameister) ning Ardo Arusaarega (olümpia
8. koht). Treeningutel Remmelgas järele-

andmisi ei teinud, kuid gümnaasiumi lõpetamise järel tuli teha tähtis valik – jätkata tippspordis või keskenduda õpingutele.
Remmelgas pidas olulisemaks haridust ja
asus õppima Tallinna Ülikooli kehakultuuriteaduskonda.
Maadlus jäi tagaplaanile ja mitmekülgne Remmelgas pühendus tõsisemalt jalgpallile. Rakvere Tarva meeskonna koosseisu kuulunud Remmelgas oli edukas
ka palli taga ajades. 2012. aastal saavutati
Eesti meistrivõistluste esiliigas kolmas
koht, mis kindlustas pääsme kõrgeimasse
seltskonda.
„Olen selle saavutusega väga rahul, mul
õnnestus ka värav lüüa,“ venivad Remmelga, kelle lemmikmängijaks oli Zinédine
Zidane, suunurgad ülespoole. „Esiliiga
oli minu lagi. Meistriliigani minu tase ei
küündinud.“
Käesoleval hooajal hoiab Remmelgas
end vormis neljandas liigas pallivas klubis
Tallinna FC Olympic Olybet. Rannajalgpalli esiliigas esindab ta enamjaolt maadlejatest koosnevat Kadrina SK-d.

Comeback

Korralikud tulemused on tekitanud soovi
end järgmisel hooajal veel proovile panna.
„Tahan kreeka-rooma maadluses ka medali kätte saada. Siis oleks hing rahul. See
eeldab aga tõsisemat ettevalmistust,“ kõneleb Remmelgas, kes lisaks vabamaadluse medalikohale tuli tänavu kreeka-rooma
maadluses viiendale kohale.
Andres Kalvik

Rae spordikeskuse treeninghooaeg pikeneb
21. augustil alustavad või taasalustavad erineva raskusastmega liikumistreeningud. Rae spordikeskuse juhi Ülo Timuska sõnul erineb uus
treeninghooaeg selle poolest, et treeninghooaeg pikeneb ja trennid ei
lõpe ära esimeste soojade kevadilmadega, vaid kestavad 17. juunini
2018.
Treeningkava on kokku pandud nii, et Jüri ja Järveküla spordihoones saab käia regulaarselt oma lemmiktrennis pühapäevast kuni neljapäevani. Pakutakse zumbat, jumping’ut, steppi, pilatest, body intervall’i,
bailatino’t, pound’i, lihastreeningut, rühma- ja ringtreeninguid, joogat,
vesiaeroobikat ja kogu keha treeninguna „Night Training Clubi“.
Kahes spordihoones toimuvad tööpäeviti treeningud ajavahemikul
17.30–21.30, pühapäeval alustatakse veidi varem. Täpsemat infot leiab
Rae spordikeskuse koduleheküljelt. Broneerimine treeningutesse toimub treeneri kaudu.
RS

Foto: Rae Sõnumid
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Rae valla ametlik väljaanne
kogukonnaeluga kursis
olevale inimesele

nüüdsest portaalis
Külasta arvutis või
nutiseadmes aadressi
www.raesonumid.ee
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Kaheksas aasta volikogu esimehena
Agu Laius,
Rae vallavolikogu
esimees, IRL
2009. a kohalike
valimiste eel oli
näha, et ühe valitsemisperioodi
jooksul
olid koalitsioonipartnerite Keskerakonna
ja Reformierakonna suhted väga pingestunud. Isiklikud rünnakud viisid selleni,
et mõned seni koos töötanud inimesed
seda enam teha ei suutnud. Valimiste järel
sündis inertsist siiski senine koalitsioon,
kuid oli selge, et see pikalt kestma ei jää.
Sisuliselt algasidki uue koalitsiooni loomise kõnelused kohe võimuliidu moodustamise järel ning 2010. a jaanuaris vormistati Reformierakonna ja IRLi koalitsioon
minu volikogu esimeheks valimisega.
Oli masuaeg. Eelarve osas üksmeelele
mittejõudmine oli üks põhjustest, mis viis
eelmise koalitsiooni lagunemiseni. Kohe
oli vaja koostada ja vastu võtta kriisiaja eelarve. Kärpisime kõike, mis vähegi võimalik, sest kukil olid kohustused mitte üksnes valda vastutustundlikult majandada,
vaid rajada ka uusi lasteaia- ja koolikohti.
Seda põhjusel, et arendusbuumi tulemusel
oli valla elanike arv hakanud väga kiiresti
kasvama. Lasteaiaealisi oli vallas üle 1500,
kohti jagus aga vähem kui pooltele. Parem
polnud olukord koolikohtadega.
Hästi konservatiivse eelarve koostamine andis vallale küll võimaluse võtta laenu,
kuid selle oli valitsus omavalitsustele paraku
ära keelanud. Küsisime riigi programmidest
toetusi, kuid neile saime enamasti äraütleva
vastuse koos suulise lisaselgitusega, et rikkaim vald ei peagi riigi toetusi saama. Nii tuli
paar-kolm aastat toimetada ning otsida ja
rakendada kompromisslahendusi olukorras,
kus pooltele valla lastele ei olnud pakkuda
lasteaiakohta ja kumas koolikohtade puudus.
2010. aasta alguses oli vallas lastaiakoha järjekorras üle
800 lapse. Midagi olulist oli
varasematel aastatel tegemata jäetud. Meie aga lubasime
vallaelanikele, et likvideerime
lasteaia- ja koolikohtade puuduse. Pingutasime ise ja kui
omavalitsustel lubati jälle laenu võtta, tegime seda meiegi.
Töö mahust saab ettekujutuse
arvude abil. Kui 2010 aastal
oli vallas 5 lasteaeda (661 koh-

ta), siis praegu – 2017. aastal – on vallas 10
lasteaeda, kus on kokku 1567 kohta. Ilmestamiseks: ühe lasteaiakoha ehitusmaksumus
on ligikaudu 12 000 eurot. Samamoodi oleme juurde ehitanud ka koolikohti. Valla viies
koolis on kokku 2799 õpilaskohta. Uute lasteaedade ja koolide ehitamine aga jätkub ja on
kavandatud ka eelolevateks aastateks.
Täna tagasi vaadates saab järeldada,
et tulime kriisiga toime ja lõime eeldused valla edasiseks kiireks arenguks. Väga
põhjalikult tegelesime valla arengukavaga,
mille põhimõtteid järgime tänagi. Eelarvestrateegiaga kavandame neljaks aastaks
ette vaatavana konkreetse tegevuskava.

Kontrolli vallas
tehtava üle peab tegema
professionaalne audiitor.
Raskel perioodil hakkamasaamine tagas võimu teostanud erakondadele 2013.
aasta valimistel hea valimistulemuse ning
Reformierakonna ja IRLi tulemuslik koostöö on kestnud tänini.
Kiire elanike arvu kasv vallas algas 2005.
aastal, mil elanike oli aasta alguse seisuga
8084, kui inimesed olid esimestesse buumiarendustesse sisse kolinud. 2010 alguses
oli elanikke juba 12 041 ning 2017. a 1. mai
seisuga 17 345. Elanike arvu kasv toob valla
eelarvesse loomulikult ka tulu juurde. Maksumaksjate arv kasvab, pisut alla poole elanikest on maksumaksjad. Samas tulevad valda
ennekõike noored lastega pered ning see eeldab suurte investeeringute tegemist enne, kui
üldse mingi tulu on tulijatelt valla eelarvesse
laekunud. Tulumaksuosa hakkab laekuma
valla eelarvesse ju alles järgmisel aastal.
Ülevaatlikult iseloomustab valla viimase kümne aasta arenguvõimet järgmine
valla rahandusameti koostatud joonis.

On selge, et vald areneb sujuvalt, kui
vallas on stabiilne võim ning valimiste vahel keskendutakse valla arenguteemadele,
mitte võimu üle jagelemisele. On muidugi
poliitikuid, kes sedagi teevad ja sogasest
veest kuldkala püüda soovivad, aga neist
kriisidest oleme jagu saanud. Kõiges selles
peab vallavolikogu esimees suutma hästi ja
kiiresti orienteeruda ning tasakaalu hoidma.
Oluline on vallavõimu avatus ja vallaelanike
teavitamine nii volikogu kui ka vallavalitsuse tegemistest.
Stabiilsus on toonud edu. Sellele on
kaasa aidanud minu juba 2010. aastal
algatatud põhjalikult uuendatud valla põhimäärus, milles on volikogu töö
protseduurid üksikasjalikult sätestatud ja
muudki valla toimimise olulised teemad
üsna süvitsi käsitletud. Nii saab volikogu
kõigi töös tekkinud olukordade jaoks vastused valla põhimäärusest ja ei teki palju
võimalusi poliitiliseks soleerimiseks ja
emotsionaalseks kemplemiseks. Oluline
on sisuline töö volikogu komisjonides.
Nõrgim koht vallavolikogu töös on
mõlemal perioodil olnud revisjonikomisjoni töö. Seadus sätestab selle olemasolu
ja moodustamise alused, kuid nii on see
muudetud koalitsiooni ja opositsiooni vahelise võitluse tööriistaks ja tallermaaks.
See ei aita kuidagi kaasa omavalitsuse
arengule ega mingite ebakõlade kõrvaldamisele vallavalitsuse töös. Kahe perioodi
jooksul ei ole me revisjonikomisjoni suutnud normaalselt tööle saada, käesoleval
aastal komisjonile umbusaldatu asemele
isegi mitte uut esimeest valida.
Haldusreformi järgselt on vaja väga
põhjalikult uuendada kohaliku omavalitsuse korralduse seadust. Kontrolli vallas
tehtava üle peab tegema professionaalne
audiitor, mitte isiklikku poliitilist ambitsiooni rahuldada sooviv revisjonikomisjoni esimees.
Rae vald on hea elukeskkonnaga kultuuri- ja spordilembene ning ettevõtlussõbralik omavalitsus. Valla
jätkuvaks arenguks on loodud tugev finantsmajanduslik alus ning seatud nõudlikud arengusihid. Uuele
perioodile läheb Rae vald
vastu tugeva omavalitsusena
ja kindla teadmisega, kuidas
vallaelanike elukeskkond
veelgi paremaks muuta.
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LIIKLUSINFO
ÜHISTRANSPORT

Bussiliin nr 121 Tallinn–Peetri–Tallinn suunatakse 19. augustil vahemikus kell 14.40–19.50 ümbersõidule mööda Mõigu teed ja Peetri
teed. Peatuste Peetri kool ja Uusmaa asukohad on muudetud ning
tähistatud ajutiste liiklusmärkidega.
Ühistranspordiga tulijad saavad
Tallinnast Peetri Jooksule bussiga nr 121 (Peetri Kooli peatus) või
kesklinnast bussiga nr 2 (Kaabli
peatus).

LIIKLUSKORRALDUS

Jooksumarsruudil on liiklus suletud
või häiritud kell 14–21. Liikluseks
on täielikult suletud Pargi tee ja
Küti tee (Pargi tee ja Mõigu tee vahelisel alal). Ümbersõit on vastavalt
märgistatud. Liiklust piiratakse lühiajaliselt liiklusreguleerijate poolt
Peetri teel, Kuldala teel ja Aruheina
teel. Tekib lühiajalisi seisakuid.
Vana-Tartu maanteel kehtib kiiruspiirang 30 km/h ning tekib lühiajalisi seisakuid seoses jooksjate
teeületustega.
Kindluse tee, Liiva tee ning Vana-Järveküla tee on liikluseks avatud, kuid kehtivad kiirusepiirangud
ning võib tekkida lühiajalisi seisakuid.
Häälinurme tee ja Mõigu tee
on liikluseks avatud, kuid kehtivad
kiirusepiirangud ning võib tekkida
lühiajalisi seisakuid.

PARKIMINE

Parkimine toimub selleks ettenähtud parkimisaladel, kus abistavad
liikluskorraldajad. Võistluskeskusele lähim ja suurim parkla asub Küti
tee 4 ja 6 kinnistul, kuhu pääseb ligi
Vana-Tartu maanteed ja Küti teed
pidi. Samuti saab parkida Aruheina
lasteaia kahes parklas, Rae Keegli
parklas ja Selveri parklas. Palume
jälgida ajutisi liikluskorraldusmärke ning mitte parkida jooksurajale
ja peatumist keelavate märkide mõjualas. Jälgida tuleb liiklusreguleerija märguandeid.
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Peetri Jooks üllatab TFK
lapsevankrijooksuga
Eesti taasiseseisvumispäeva eelõhtul,
19. augustil täitub Peetri alevik jooksjatega. Teist aastat järjest toimuva Peetri
Jooksu programm pakub spordirõõmu
igas vanuses osalejatele. Korraldajatel
on varuks paar olulist uuendust.
Esmakordselt Eestis antakse eraldi start
TFK lapsevankrijooksu 5 km pikkusele
distantsile, kus osaleda saavad vaid lapsevankriga jooksjad/kõndijad. „Saime idee
välismaalt, kus sarnaseid üritusi on aastaid
korraldatud. Kuna Rae vallas elab palju
noori peresid, kus sirgub omakorda palju
väikeseid lapsi, siis sobib selline jooksuvõistlus siia väga hästi,“ lausub Peetri
Jooksu peakorraldaja Margus Merivälja.
„Teeme lapsevankriga jooksjatele, kelleks
võib olla ka isa või vanavanem, eraldi stardi, et nad saaksid rahulikult omas tempos
kulgeda. Eesmärk on tuua stardijoonele
vähemalt sada lapsevankrit. Lapsevanemad, kes ei oma spetsiaalset jooksukäru,
on oodatud distantsi läbima kõndides.
Jooksu peamine eesmärk on sportlik ajaviide ja seetõttu ei võta me ka aega.“

Lühike pikemaks

Pisut on muutunud ka lühikese distantsi
ehk heategevusjooksu marsruut. Võrreldes
eelmise aastaga on distants 250 meetrit pikem ehk täpselt viis kilomeetrit – korrigeeriti Peetri Selveri juures asuvat lõiku. „Sel
aastal saab joosta uuel Vana-Tartu maantee kergliiklusteel, mis lisab võistlusele turvalisust,“ täpsustab Merivälja.
Apollo Kino heategevusjooksuga, mille
patroon on tuntud telenägu Roald Johannson, kogutakse raha 9-aastase Hanna-Liisa
unistuse täitumiseks – iseseisvalt kõndima
hakata. Hanna-Liisa on raske puudega laps,
kes sündis seljaajusonga ja vesipeaga. Tüdrukut opereeriti songa tõttu juba ühepäevaselt ning vastsündinute osakonnas sai ta
diagnoosiks Arnold-Chiari sündroomi.
Tänu meditsiinilistele sekkumistele
arenes tüdruk eakohaselt – ta on oma elu
jooksul käinud kümmekonnal operatsioonil ja talle on paigaldatud ajušunt. Veel
aasta tagasi oli Hanna-Liisa võimeline
iseseisvalt liikuma spetsiaalsete jalatugedega. Siis vajas ta aga mõlema põlve opereerimist, mille tagajärjel on tüdruk hetkel
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Fakto Auto Tallinna
Rahvasõit laieneb
rulluisutajatele
Septembri esimesel laupäeval Peetri alevikus ja
selle ümbruses toimuv Fakto Auto Tallinna Rahvasõit pakub tänavu varasemast suuremat spordipidu. Peale varem kavas olnud maantee-, mägirattaja lastesõitude on seekord stardis ka rulluisutajad.

ratastoolis. Et Hanna-Liisa oleks
taas võimeline iseseisvalt liikuma,
on oluline, et ta saaks järjepidevalt füsioteraapiat. Apollo Kino
heategevusjooksu igalt osalustasult toetatakse Hanna-Liisa ravi
viie euroga. Eelmisel aastal koguti
raske liikumispuudega 8-aastase
Jani toetuseks 1500 eurot.
Kui lühikese distantsi osalejad
teevad Peetrile sisuliselt tiiru peale,
siis põhidistantsi läbijad põikavad
ka Järvekülla. Kiireid aegu soosiv
10 km rada on jäänud samaks.
Peetri kooli staadionil toimuvad Pom’beli lastejooksud kuni
12aastatele huvilistele. Ajavõtuta
lastejooksude stardid antakse vanuseklasside kaupa ja kõikidel tuleb läbida üks 250 m pikkune ring.
Ajavõtuga Retlari noortejooks
(sündinud aastatel 2000–2007) toimub 5 km distantsil. Start antakse
ühel ajal, kuid ajavõtul arvestatakse erinevate vanuseklassidega.
Osaleda võivad ka nooremad, kuid
ainult piisava treenituse ja lapsevanema kirjaliku loa alusel. Lisaks
täiskasvanutele on korraldajad sel
aastal tellinud erikujundusega medalid ka lastele ja noortele.
Võistluskeskuses avatakse laupäeva keskpäeval Peetri Jooksu
EXPO, kus on väljas erinevad

kaupmehed ning lapsed saavad
sõita poniga ja lustida batuutidel.

Tanja tasuta kontsert

Esimesel Peetri Jooksul oli pool
tuhat osalejat, seekord loodavad
korraldajad spordisõprade hulka
kahekordistada. Rae valla elanikele kehtib Peetri Jooksu kodulehe kaudu registreerides 20protsendiline soodustus, selleks tuleb
enne maksmist sisestada allahindluskood „RAEVALD“.
Eelmise aasta parimaks uueks
jooksuvõistluseks valitud Peetri
Jooks tahab ka sel aastal eristuda
suurejoonelise meelelahutusprogrammiga. Igal kilomeetril asuvates
meeleolupunktides astuvad üles
bändid, muusikud, tantsutüdrukud ja diskorid. Võistluslinnakus
loob meeleolu DJ Erkki Sarapuu.
Võistlust kommenteerib suurte
kogemustega Riho Järvelainen.
Õhtule paneb särtsaka punkti kell
20 algav popartisti Tanja tasuta
live-kontsert. Meeleolukast jooksupeost ja sellele järgnevast kontserdist on oodatud osa saama kõik.
Ühtlasi ootavad korraldaja oma
ridadesse vabatahtlikke, kes aitaksid jooksu korraldusele kaasa.
Andres Kalvik

Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu peakorraldaja Mihkel
Reile sõnul on eesmärk püsti panna laiapõhjalisem spordiüritus ja kaasata sellesse ka teiste alade esindajaid.
Võistluslinnak asub jätkuvalt Peetri kooli ees. 15 km
pikkusel rulluisudistantsil osalejad läbivad kolm ringi,
põigates mööda Vana-Tartu maanteed sõites ka Järvekülla.
26 ja 40 km mägirattasõitude rada viib osalejad sarnaselt eelmiste aastatega Ülemiste järve ja Männiku karjääri
ümbrusesse, kuid mitmekesine maastik võimaldab maha
märkida uue trassi.
Maanteesõidus, mis viib ratturid mööda Vana-Tartu
maanteed Jürini ning sealt edasi Peningisse ja Vaidasse,
saab valida 107,8 ja 66,5 km radade vahel. Eelnimetatud
kohtades annavad ratturitele hoogu juurde ergutuspunktid.
„Oleme ainus rattavõistlus Eestis, mis pakub kombineeritud distsipliinide arvestust. Hansaviimistluse Eriti
Kõva Tegija võistluses peetakse nendele meestele ja naistele eraldi pingerida, kes läbivad alguses pika mägirattadistantsi ning seejärel lühema maanteesõidu. Ajad summeeritakse ja paremad saavad auhinna,“ tutvustab Reile.
Peetris toimuvad alates kella 17 ka lastesõidud ja vihmavaba ilma korral püstitatakse kõigile tasuta kasutamiseks suur batuut. Võistluskeskuses aitavad meeleolu
luua noortebänd Hommage (kl 11.30) ja tüdrukuteduo
Kapriiz (kl 14.45).
Eelmisel aastal võitis Fakto Auto Tallinna Rahvasõidu põhidistantsi Israel Cycling Academy profiklubi
esindav Mihkel Räim. Erinevatel sõitudel osales kokku
ligi 1000 ratturit.

Liikluskorralduses muutused

Kella 8-st kuni 19-ni on liikluseks suletud Pargi tee, kohalikele elanikele tagatakse aga ligipääs. Teistel võistlustega kattuvatel teedel on liiklus avatud, kuid esineb lühiajalisi seisakuid. Ajavahemikel kell 13–15 ja 16.45–18.30
on rulluisuvõistluse ja lastesõitude tõttu suletud Peetri
pargi ümber kulgevad teed. Bussipeatused on viidud
alternatiivsetesse kohtadesse, lisainfo paigaldatakse olemasolevatesse peatustesse. Korraldajad paluvad sõidukijuhtidel järgida liiklusreguleerijate märguandeid. Sõiduk soovitatakse jätta Peetri Selveri parklasse.
Andres Kalvik
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Rae taasasutamise
aastapäev pakkus
põnevat ekskursiooni

kitarril saadab

Jorma Puusaag
Rae Kultuurikeskus korraldab:

Päikeseloojangu18.august k e l l 19.00
pilet10€ Rae Golf

Piletid müügil www.piletilevi.ee, Rae Kultuurikeskuses ja kohapeal tund enne üritust

Maarjamaa omavalitsused on
pika tee läbi käinud ja huvitavat
elu elanud rohkem kui veerand
sajandit. Rae vald tähistas oma
(taas)sünnipäeva 11. juulil ning
sai 26 aastat täis. Põlvkonnaks
loetakse 25 aastat.
Seesuguseid tähtpäevi tähistatakse erineval moel päevakohaste kõnede, taidlejate, kohvilaudade ja muuga. Raes käis sel
aastal asi teistmoodi. Rahvas oli
kutsutud vallamajja hommikukohvile, mille kõrvale sai maitsta head ja paremat. Selle hea ja
parema kokkasid ja küpsetasid
valmis vallavalitsuse töötajad
ning vallavanem ise oli käinud
eelmisel õhtul maasikaid pidulauale korjamas. Tublid!
Päeva nael seisnes selles, et huvilistel oli võimalus külastada valla
erinevaid piirkondi, oma silmaga

näha valminud ja valmivaid ehitusi, haljastust, vabaajaobjekte ja kõike muud. Bussis andsid selgitusi
vallavanem koos abivallavanemaga. Muljed on suurepärased!
Kui iga päev olla sellise melu
sees, siis ei tajugi sellist pidevat
arengut, kuid aeg-ajalt kõrvalt
vaadates on edasimineku tempo
kolossaalne. Järveküla, Jüri, Lagedi, Peetri, Vaida – see on ju täiesti
uus maailm, kui põlvkonnataguse
ajaga võrrelda. Elamuehitus, lasteasutused, vabaajakeskused! Rae
rahval on, mille üle uhkust tunda!
Kuna tempo on kiire, ongi vast
mõistlik kord aastas bussi istuda ja
vallas ringi vaadata. Millal? Miks
mitte 11. juulil, sünnipäeval. Valla
tähtpäev oli hariv ja kosutav!
Edu vallarahvale (ja külalistele)!
Arno Kelnik
vallavanem 14.12.2000–19.09.2001

26. AUGUST
Rae koolimaja avamine

Muinastulede öö
Vaskjala residentuuri avamine
Kell 18.00
Lahtiste uste päev, võimalus tutvuda Rae Koolimaja ajalooga, rahvakultuuri töötoad,
kogukonna kohvik, lastele tegevused.

Kell 20.00

Vallavanem Mart Võrklaev viib külalised Aruheina lasteaeda

Valla 26. aastapäeva ekskursioonil Rae endistele vallavanematele,
volikogu esimeestele, esimese Rae vallavolikogu liikmetele ja aukodanikele külastati erinevaid valla paiku ja vaadati sisse laienevasse
Vaida põhikooli, 2014 valminud Aruheina lasteaeda ja 2016 avatud
Järveküla kooli.
Foto: Rae Sõnumid

Kunstnike installatsioonide avamised (Tanel Saar, Kilian Ochs, Janno Bergmann)

Kell 21.30
Rae Koolimaja avamise ametlik tseremoonia ja sõnavõtud

Kell 22.00
Muinastulede öö raames valgusinstallatsiooni avamine
(Rauno Teider)

Kell 22.15
Jaan Pehk (kontsert)

Kell 23.00
Saun

Täpne ajakava ja info: kultuur.rae.ee või telefonil 5551 2898
Sündmuse toimumise koht: Rae koolimaja Ussiaugu teel, Vaskjala, Rae vald
Korraldajad: Rae Kultuurikeskus koostöös Vaskjala külaseltsiga
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Estonian Voicesi kontsert Jüri kirikus andis
taasasutamise aastapäevale kauni kõla
Rae valla taasasutamise aastapäeva kontsert oli tänavu vokaalansamblilt Estonian Voices. Vokaalansambel tõi kohale terve kirikutäie
rahvast ja pakkus kuulajatele suurepärase elamuse. „See oli väga super kontsert – elav, lõbus, ilus, müstiline – kõik kõlas super hästi!!!“
avaldas kontserdikülastaja Katriin sotsiaalmeedias oma arvamuse.
Aastapäeva auks pidas kirikus pidupäevakõne volikogu esimees
Agu Laius.
RS

kogukonnaelu 15

Õpilasmalev Hinni kanjonit uudistamas. 

Foto: erakogu

Õpilasmaleva rühmajuht kõhklejatele:
võta või jäta – sinu valik, sinu elu
Tänavu suvel toimus esmakordselt Rae
valla korraldatud 14päevane ööbimistega
õpilasmalev Rõuge vallas, kuhu tuli osalema seitse noort, kes olid ettevõtmisest
rohkem kui vaimustunud ning jagasid Rae
Sõnumitega oma kogemusi.
„Rae valla malev Rõuges oli mu esimene malevakogemus ja see jääb mulle eluks
ajaks meelde. Poleks iial arvanud, et mulle
malevas nii väga meeldib,“ kõneles Tuule,
kelle jaoks olid eredamateks hetkedeks
Plaani etendus, paadiralli ja ühised õhtud
võrgu- ja jalgpalliplatsil.
Tuulega jagavad ülipositiivseid emotsioone ka teised malevlased. Karl-Juhani
meenutab, kuidas talle läksid korda poistevahelised huvitavad vestlused ja õhtused filosoofilised mõttevahetused. Samuti
võistluslikud võrgumängud, piljardimängud ja natuke metsa poole must huumor.
„Väga äge malev oli, sain palju uusi elamusi, uusi sõpru, kogu aeg oli lõbus. Lisaks saime lambaid taga ajada,“ meenutas
malevlane Mattias.
Rasmusele meeldis kõige rohkem tööpäev orienteerumise MMil. „Seal pidime
valvama vaatetorni. Tööpäev oli pikk,
kuid see-eest sain kaasmalevlastega niisama juttu ajada ning samuti puhuda juttu
erinevate turistidega, kes seda üritust tulid
vaatama või osalesid seal.“

Aerutamisoskust harjutamas Eesti kõige sügavamal järvel. 

Kadri, kes aitas hiliste õhtutundideni orienteerumise MMi ette valmistada,
jõudis järeldusele, et malev on üks väärt
kogemus. Seda kinnitab rühmajuht Ester,
kes leiab, et päris tore on, kui saad sõpradega koos paar tundi päevas tööd teha ja
ülejäänud päeva miskit ägedat ette võtta.
„Maleva rühmajuhi seisukohalt võin väi-

Foto: erakogu

ta, et ööbimisega malev on midagi hoopis
ägedamat kui linnamalev. Ega sa enne teada ei saa, kui pole käinud,“ kõneles Ester,
kes julgustab noori järgmisel aastal õpilasmalevas osalema: „Take it or leave it – your
choice, your life!“
RS
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Killuke õhtust: Tanel Padari etteastet oodates ning pärast kogu naiskonna tantsu vallavanemaga sündis üks meeleolukas foto. Rae valla võrkpallinaiskond vasakult: Kati Nelis, Irina Suhhova, Keesi Pära, Triin Haidla, Anneli Saal, Evely Karvak, treener Ellen Liik ja Raili Juurikas. Mees
tagareas on Veiko Raaman. All vasakult naiskonna kapten Kadri Kruus-Magamedov ja Margot Lelle. Foto: Rae spordikeskus/Indrek Raig

Rae vald tuli teist aastat järjest Eesti
valdade suvemängude võitjaks
Juulis Vinni vallas toimunud Eesti
valdade suvemängudelt tuli Rae valda taas kord esikoht. Suurte valdade
arvestuses edestati naaberomavalitsust Kiilit ja Tartut. Võistlusest võttis
osa 1100 sportlast 47 omavalitsusest.
„Kui viimastel talimängudel võitis Tartu
peaaegu kõik alad, siis nüüd ei saanud
ükski vald peale Rae üle kahe alavõidu,“
märkis Rae valla võistkonna juht Indrek
Raig. „Konkurents on edasiviiv jõud ja
annab tunnistust Tallinna ümbritsevate
valdade spordilembusest. Rae valda on
majandusnäitajate poolest tihti võrreldud
Viimsiga. Vähemalt spordis oleme neist
pikalt eest ära – Viimsi sai alles 41. koha.“

Orienteerujatelt
supertulemus

Kolm alavõitu saanud Rae esines eriti
võimsalt orienteerumises, kus lühirajavõistlusel võideti kümnest vanuseklassist
viis ehk koguti maksimumpunktid. Kuni
45aastaste meeste arvestuses tuli Armo
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Hiie eestvedamisel koguni nelikvõit!
„Vinni lehtpuumetsades oli kohati
halb nähtavus ja rajale jäid üksikud sooribad ning seetõttu saatis edu neid võistlejaid, kellel on hästi käpas kaks põhilist
omadust: korralik kompassitöö ja oskus
tempot muuta,“ analüüsis Hiie. „Rõõm
on tõdeda, et Rae valla orienteerumisvõistkonda kuulus inimesi mitmest põlv-

Konkurents on
edasiviiv jõud ja annab
tunnistust Tallinna
ümbritsevate valdade
spordilembusest.
Indrek Raig
konnast. Meie ala on kord juba selline, et
kes sellega lapsena tegelema hakkab, see
naljalt ei loobu. Naljaga pooleks võib öelda, et Rae valla kasvamine orienteerumistreeningutele hästi ei mõju, sest kohti, kus

saab kaardi ja kompassiga harjutada, jääb
vähemaks.“
Mägirattakrossis oli kuni 35aastaste
naiste hulgas kiireim Reeda Tuula ja kuni
50aastaste meeste seas Virgo Karu. Naiste
sõidu üks favoriite Kelly Kalm kukkus ja
katkestas. Vahvalt sõitsid Jüris treeningutega alustanud CFC klubi noored.
Rae nais- ja meesvõrkpallurid startisid
kõrgeimate eesmärkidega, kuid pidid leppima pronksmedalitega. Mehed jäid nelja
parema hulgas alla hilisemale võitjale Kiilile 1:2 ning olid seejärel üle Ülenurmest
2:0. Mullu võidutsenud Rae naised kaotasid poolfinaalis Lasvale 1:2, kuid alistasid
seejärel Lääne-Saare 2:0.
„Tase oli seekord äärmiselt kõrge. Neli
esimest naiskonda võinuks vabalt võita,
Lasva tegi poolfinaalis meie vastu imelise mängu,“ lausus Rae naiskonna kapten
Kadri Kruus-Magomedov. „Üldjuhul
mängime muruväljakutel paar korda aastas ja teistmoodi oludega harjumine võtab
pisut aega ning eelis on kogenumatel mängijatel.“
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Ühine õhtusöök ja
Tanel Padar & The Sun

Kergejõustikus pälvisid alavõidu Elen
Viikmann (naiste kaugus), Hanna-Friida Konks ja Klarika Kaldmaa (jäid naiste kõrgushüppes esikohta jagama), Mari
Piir (naisveteranide 100 m ja kaugus),
Kalle Suurekivi (meesveteranide kuul),
Sten Ütsmüts (meeste 400 m), Risto Mätas (meeste oda), Raido Kalbach (meeste
kuul) ja meeste 4 x100 m teatenelik (Martin Sisas, Kaarel Jõeväli, Hendrik Lepik,
Sten Ütsmüts).
Kalbach alla 16meetrise kuulikaarega
rahule ei jäänud, kuid esikoha, mis oli
tema sõnul kolmas või neljas järjestikune, üle tundis mehemürakas sellegipoolest head meelt. „Kõige suurema elamuse
jättis ühine koosviibimine, kus erinevate
alade tegijad said omavahel tuttavaks ja
muljeid vahetada. See tekitas erilise tunde,“ kinnitas suurte kogemustega Kalbach.
Raigi sõnul hõlmab tänapäeval suurema seltskonnaga võistlustel käimine
enamat kui lihtsalt sport. „Olen oma elus
piisavalt palju võistlustel osalenud, neid
korraldanud ning tiime kokku pannud.
Arvan, et mul on päris hea teadmistepagas
sellest, mida osaleja soovib. Ütleks Arvo
Kukumäe sõnadega: „Peaasi, et hing laulab.“ Siis tulevad osalejad ja tulemused,“
selgitas Raig.
Kõige ilusa taustal loodab Raig järgmistel aastatel näha Rae valda esindamas
rohkem kohalikke noorsportlasi. „Rae
Huvialakooli spordiosakonnast ei esindanud valda mitte ükski noorsportlane.
Põhjuseid on erinevaid – kelle osalust ei

Eesti valdade suvemängudelt toodi kolm alavõitu

Toomas Elling tuli jalgrattakrossis M40
viiendale kohale.
 Foto: Rae spordikeskus/Indrek Raig
pidanud otstarbekaks treener, kelle tulemused pole veel konkurentsivõimelised
ja kes leidis suvel tähtsamaid tegevusi,“
arvustas Raig.
Vallavanema Mart Võrklaeva tänuõhtusöögil Barto puhkemajas osales ligi
90 Rae valda esindanud sportlast. Muusikalise elamuse pakkus Järveküla elanik
Tanel Padar koos ansambliga The Sun.
Mõnusama õhkkonna loomiseks olid
kutsutud ka sõbralikud kaasvõistlejaid

Rae valla juhid: juhtide võistlusel osalenud (vasakul) abivallavanem Jens Vendel ja (paremal) vallavanem Mart Võrklaev harjutamas kätt koos abivallavanem Madis Sarikuga
kettagolfis, mis oli juhtide võistluse üks osa laskmise ja automodellismi kõrval.
 Foto: Rae spordikeskus/Indrek Raig

1. Rae 240 punkti, 2. Kiili 230, 3. Tartu
229,5
Kergejõustik: 1. Rae, 2. Tartu, 3. Kose
Meeste võrkpall: 1. Kiili, 2. Suure-Jaani, 3. Rae
Naiste võrkpall: 1. Võru, 2. Lasva, 3.
Rae
Orienteerumine: 1. Rae 200 punkti, 2.
Tartu 182, 3. Ambla 180
Jalgrattakross: 1. Rae 182, 2. Kiili 178,
3. Saku 177
Jahilaskmine: 1. Kiili, 2. Saku, 3. Väike-Maarja
Mälumäng: 1. Saku, 2. Kadrina, 3. Paikuse
Petank: 1. Tartu, 2. Ridala, 3. Põdrala
Köievedu: 1. Väike-Maarja, 2. Vinni,
3. Tartu
Juhtide võistlus (mehed): 1. Heiki Sarapuu (Ülenurme), 63 punkti, 2. Raido
Tetto (Viru-Nigula) 62, 3. Jens Vendel
(Rae) 62... 6. Mart Võrklaev (Rae) 60
teistest omavalitsustest ning Rae vald sai
kindlasti tuntuks paljude Eestimaa spordisõprade seas.
„Rae valla poolne korraldus oli tipptasemel – kandsime ühtset riietust ja meil
oli ühine koosviibimine. Isegi omal ajal
kõrgel tasemel sporti tehes ei kantud minu
eest nii palju hoolt,“ võrdles Kruus-Magomedov.

Jüri staadion
tehakse suuremaks

„Mul on hea meel, et suutsime Tartu valla
ülemvõimu murda. Oleme projekti Team
Rae vald jõuliselt panustanud ja suur aitäh
sponsoritele selle eest. Tänan eraldi Indrek Raigi, kes on suutnud viia võistlustel
osalemise uuele tasemele,“ rääkis juhtide
võistlusel kuuenda koha saanud vallavanem Mart Võrklaev.
Loogilise jätkuna peaks Rae vald lähiaastatel võistluse korraldamise enda
õlule võtma. Paraku pole vallas täismõõtmetega staadioni, kergejõustikualade korraldamisel Tallinnas puudub aga sügav
mõte. Võrklaeva sõnul vajab Jüri gümnaasiumi staadion laiendamist, praeguste kavade kohaselt soovitakse töödega alustada
2020. aasta paiku.
Järgmisel suvel toimuvad võistlused
Haapsalus, siis koos linnade võistkondadega ja uues formaadis!
Andres Kalvik
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Kas meie
lastest kasvavad
pehmod ja
lödipüksid?
Indrek Raig
Rae spordikeskuse
projektijuht
Juhtusin mõni aeg
tagasi lugema Priit
Pulleritsu
artiklit
„Igaveseks kadunud
spordirõõm“ ajakirjas Jooksja, kus autor
annab turmtuld tänapäeva kehalise kasvatuse õppekava kohta ja ütleb selgelt, et
peale on kasvamas põlvkond pehmosid ja
lödipükse. „Kõigest üks-kaks inimpõlve
tagasi oli kehalise kasvatuse tund iga normaalse poisi lemmiktund. Sportlikkus oli
endast lugupidava mehepoja väärtus ja
mõõdupuu. Need olid kuldsed ajad, mida
nüüd võib kahjuks vaid meenutada,“ ütleb Pullerits.
Hakkasin huvi pärast mõtlema, kuidas on olukord meil Rae vallas spordiga.
Mis puudutab taristut, on kõik ju super
hästi: kergliiklusteed kerkivad, meil on
kuus moodsat võimlat, kaks ujulat, viis
staadionit, puukoore kattega terviserada,
tulemas on disc-golfi rada, elamusspordikeskus, isegi oma petankiväljak jne.
Tööpäeva järel on spordirajad harrastussportlastest tiined, ujulates ei leia vaba
rada, pallid põrkuvad saalides vahet pidamata, trenne justkui toimuks igal pool
ja igal ajal. Tõepoolest. Kuid ometigi on
nagu midagi valesti, midagi oleks nagu
puudu. Kui me vaatame neid tublisid
mehi ja naisi, kes kergliiklusrajal liiguvad,
rattaga mööda tuhisevad või muul moel
spordimeesteks liigituvad, võime öelda,
et tegu on pigem 30+ vanuserühmaga.
Rõõmu tunnevad tervisespordist eelkõi-
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ge need, kes omal ajal seda kehvade tingimuste tõttu teha ei saanud ja nüüd ka
rohkem oma tervise ja kaalu eest on hakanud muretsema. Kuid kus on noored?
Miks ei näe me neid kuskil vabatahtlikult
sportimas väljaspool kohustuslikke kehalise kasvatuse tunde või ka vanemate rahakoti peal toimuvaid trenne?
Rae vald on väga noore rahvastikuga
omavalitsus. Harva erandina Eesti tingimustes tuleb meil lapsi elanikkonda lisaks
rohkem, kui rahvastik jõuab vananeda.
Rae vald on lasteaiakohtade arvu poolest
viies omavalitsus Eestis (seda ka suurte linnade arvestuses). Kui võtta arvud,
et meil käib lasteaias 1460 last ja koolides tervelt 2400 last, siis selles valguses
on meil sportivaid noori tõepoolest ikka
väga vähe.
Saatsin hiljuti kõigile Rae valla koolide
direktoritele kutse panna välja kuuliikmeline esindus põhikooli lõpu vanuserühmas jüripäeva jooksul Rae valla mängude
raames. Vastused olid minu jaoks ausalt
öeldes jahmatavad: kolm kooli teatasid, et
vabal päeval nad kuute inimest küll õpilastest (rääkimata õpetajatest) kokku ei
saa ja kaks kooli isegi ei võtnud vaevaks
vastata. Paratamatult tuleb siinkohal refereerida jällegi Pulleritsu: „Kui kuskil on
toimunud Eesti elus kiired ja tormilised
muutused, siis kehalises kasvatuses kohe
kindlasti. Pelgalt kolme-nelja kümnendiga on aset leidnud selline taandareng
ja allakäik, et väited lääne ühiskonna
mandumisest pole eales kõlanud usutavamalt kui nüüd. Uskumatult kiiresti on
kehalisest kasvatusest, mis kunagi oli iga
normaalse poisi lemmikaine, saanud aine,

Foto: Kai Lasn

mida paljud põlastavad ja vihkavad. Sest
kardavad. Kuna on äpud ja võimetud.
Kes omal ajal ei tahtnud siis sporti teha ja
võistelda? Mõelda vaid: esindada sadade
õpilaste pilkude all ja kaasaelamise saatel
oma kooli – see näitas, kes on linna sitkemad kutid. Nüüd tunneb ilmselt enamik
õpilasi kergendust, kui jooksma ei pea.
„Nii on. Meie lapsed vabatahtlikult sporti
enam ei tee. See on karm reaalsus. Me oleme jõudnud ajajärku, kus varsti pole kasu
ka maailmatasemel tingimustest, tasuta
varustusest jne. Noored lihtsalt ei taha
sportida. Me oleme jõudnud tasapisi aega,
kus kodus hommikul koolipoisi külgedelt
paljaks pöetud varesepesa želeesoengu
peale kulutatud aeg on olulisem kui aeg,
mis kuluks trennikoti kokku panemisele.
Me oleme jõudnud aega, kus Instagram ja
Facebook kaaluvad üles spordi.
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Näiteks ka kunagi FC Flora eest
eurosarjas poolelt väljakult imevärava löönud Tõnis Vanna. Üks
andekamaid igal alal, eriti pallimängudes, oli muuseas endine minister, praegune Reformierakonna
esimees ja Võrkpalliliidu president
Hanno Pevkur.
Praegu on meil Rae vallas ööpäev ringi lahti kõik staadionid,
avatud pikalt kõik pallisaalid ja
kergliiklusrajad, kuid seal ei kohta
just üleliia palju noori spordimehi.
Kui algklasside poisid veel natukenegi taovad staadioni peal jalkat,
mõned noored käivad isegi jõusaalis, siis põhikooli lõpu- ja gümnaasiumi noori me enam spordiväljakutel ei kohta. Miks? Õigem
oleks küsida, miks me ei näe neid
sportimas. Täismeigis lumivalgete
teksapükstega näitsikuid ja kahtlaselt hägusa silmavaatega mehehakatisi näeme õhtuti staadionil
hordidena.

Kõik saab alguse kehalise kasvatuse tundidest?

Kuhu on kadunud
hoovisport?

Mäletan oma nooruspõlvest aegu,
kus päeva suurim tasu oli see, kui
said õppimisega ühele poole ning
vajaliku kamba kokku (meie koolis oli vaevalt 300 õpilast), et koos
maja taga mändide vahel jalgpalli
taguda, spartalikes tingimustes
ehitatud kutsekooli võimlasse kruvikeerajaga sisse murda (kes siis
nõukogude ajal lapsi niisama saali
lubas!), et saada kasvõi natukene
lisaks kehalise tunnile veel palli
korvi visata, ise sulgpalliplats joonida või pinksi taguda. Muuseas,
sealt pesunööride kuivatuspostide
vahelt sirgus ilma igasuguse treenerita, kohapealse valla toeta, mitu
meistriliiga tasemel jalgpallurit.

Tänapäeval on moodne olla isiksuspõhine ja arvestada igaühe eripäraga. Pullerits sellega ei nõustu:
„Olid sa pikk ja peenike või paks
ja lühike, ikka tuli ühtemoodi
60 meetrit üheksa sekundi sisse joosta, kui „viit“ tahtsid saada.
Kellelegi ei tehtud erandeid, ja
keegi ei kurtnud selle üle. Nüüd
kirjutatakse selle asemel referaat.
„Muuseas, samas ajakirjas Jooksja
kirjutas samal teemal ka praegune
kullaärimees ja heal tasemel maratonimees Meelis Atonen. Tema nii
radikaalne ei ole: „Kehalise kasvatuse tund peaks lapsele olema
abimees sobiva liikumisharrastuse
leidmiseks, parimal juhul püsiva
sportimishuvi äratamisel. Õpilastel tuleks tutvuda võimalikult paljude erinevate spordialadega. Mida
rohkem spordialasid laps oskab,
seda parem. Lapse spordihuvi ei
tohi kaduda kaugushüppe hindesse ega pea peal seismise kättesaamatusse kunsti. Eesmärk pole ju
kedagi paika panna, pigem meelitada spordiga tegelema ja liikuma.
Kindlasti on taunitav aga nende
lastevanemate tahe, kes hoiavad
oma lapsi kehalisest kasvatusest
eemale. Kergel käel antakse tõend
>> Jätkub lk 20
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Iga asi omal ajal või natuke hiljem
Kas meie lastest kasvavad ilma sporti tegemata pehmod ja lödipüksid ehk lodevad inimesed, on küsimus, millele vastuse leidmine on ambitsioonikam,
kui esmapilgul võib tunduda.
Kui vaadata südamega oma tööd tegevate sporditöötajate tegevust, siis ükstakõik kui palju rääkida
ja näidata, miks on liikumine eluks vajalik, kipub
hilisemates kooliastmetes noorte spordiind ikkagi
oluliselt vähenema.
Alati on noori, kes vaatamata säravale spordijuhile või sportlikele vanematele leiavad piisavalt põhjendusi, miks ei saa kehalises kasvatuses osaleda. Ja
üleüldse sporti teha. Need noored, kes tunnevad ära
endas spordikutsumuse, harrastavad oma ala vaatamata mistahes muudele ahvatlustele ja eeskujudele.
Kui palju ikkagi on inimese sporditegevus seotud
eeskujudega ja teda ümbritseva keskkonnaga? Kasvatusteadus on otsinud aastakümneid ses osas protsentide õiget vahekorda, mis ja kui palju mõjutab inimese
arengut. Võibolla polegi nii oluline, millise tulemuse
juures kasvatusteadlased skaalal geenid – kasvukeskkond lõpuks pidama jäävad. Oluline on osata lapsi ja
noori n-ö lugeda ja mõista neid nüüdisaegses elus.
Tänapäeva koolinoorte kohta on 2016 TNS Emori
uuringu järgi väga kerge teha järeldust – neist küll asja
ei saa, kuna uuring tõi välja, et noori iseloomustavad
kõige enam märksõnad sõber ja nautleja. Sõber on
humanitaarinimese tüüpi. Nautleja armastab elada
ühe päeva korraga ja on spontaanne, vaba. Kokku on
selliseid noori tublisti üle 50% 11–18aastaste hulgas.
Kui uurida lähemalt „nautlejate“ ja „sõprade“
tegevusi, siis nad peavad lugu küll mugavast elust,
kuid nii nagu vanasti, keskendub noor pühendunult
sellele tegevusele, mis teda huvitab.
Sport tõmbab vaid ühte osa noortest. Võrreldes
varasemate aastakümnetega pole selles midagi uut.
Kuid elu on näidanud, et suur osa kehalise kasvatuse tunnist kõrvale viilijaid hakkab sportimise peale
tõsisemalt mõtlema siiski 30–40aastaselt.
Väga sageli jõuavad inimesed ise n-ö õigete
asjadeni õigel ajal või pisut hiljem. Kas meie lastest
kasvavad ilma sporti tegemata pehmod ja lödipüksid ehk lodevad inimesed, on keeruline küsimus,
sest inimene ise ongi keeruline. Igatahes mõõdukas
sportimine on tervislik igas eas ja seda tugevalt toetudes rohketele uuringutele.
Signe Heiberg
toimetaja
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tundi mitte minekuks, mõistmata, et jõukohast kehalist pingutust vajab igaüks.“
Ma julgeks tegelikult väita, et meie
kehalise kasvatuse õpetajad teevad head
tööd. Küsimus on pigem tellija materjalis, kui laste kohta nii võib väita (Atoneni sõnakasutus). Jüri gümnaasiumis
õpib 1200 last. Nende seas on väga tublisid sportlasi. On üks kõva maadleja, on
paar tunnustatud allveeujujat, üks Eesti
tasemel kergejõustiklane. Võib-olla keegi veel. Vabandage, aga minu arvates on
seda vähe. Selliste tingimuste, oma spordikooli, Tallinna läheduse, sellise peale
kasvava laste arvu juures. Sellise noore
elanikkonnaga tänapäevase omavalitsuse
kohta on seda vähe. Meil pole ühtegi siin
õppivat poissi või tüdrukut, kes mängiks
meistriliiga tasemel mõnda pallimängu.
Meil pole ühtegi Eesti tasemel suusatajat.
Siin ei päästaks isegi valla poolt jagatavad
auguga Fischerid. Samas on meil kindlasti
palju elanikke, kes õpivad Tallinnas ja ka
spordivad seal. Mis tooks nad õppima ja
sportima oma koduvalda?

Meil pole spordis oma nišši, milles
olla hea. Vaadake, mis tegi Rapla meeste
korvpallis! Kuidas on Eesti spordimaastikul kanda kinnitanud sellised kohad
nagu Kehra või Põlva käsipallis või näiteks
Kohila naiste võrkpallis! Need on samuti
pisikesed kohad, mis hingavad kõik ühe
spordiala rütmis. Miks ei ole selles loetelus Rae valda? Vastus on tegelikult väga
lihtne: meil puudub oma ala entusiast,
kes teeks asja südamest ja oleks 24 tundi
asja juures. Jah, meil on oma spordikool,
meil on väga tublide eestvedajatega ujumistrennid, jalgpallitrennid, isegi maletrennid. Kuid kuhu kaovad nendes trennides käinud noored gümnaasiumiks või
täiskasvanute arvestuseks? Kes oleks see
eestvedaja või mis oleks see spordiala, kus
Rae vald oleks vähemalt Eesti kontekstis
tuntud ja kõva tegija? Mis oleks see spordiala, mis paneks iga Rae valla elaniku
uhkust tundma oma valla üle? Ma julgeks
isegi väita, et meil oleks olemas vajadusel
ka oma vallas sponsorid ja toetajad, kui
näiteks keegi võtaks kätte ja viiks Rae valla

meeste korvpallis finaali või naiste võrkpallis Balti Liiga tasemele. Seda tõestab
juba edukalt projekt „Team Rae vald“, kus
meie harrastussportlaste ponnistusi rahvaspordi tasemel toetab enam kui kümme kohalikku ettevõtet. Tipptasemel see
toetajate arv kümnekordistuks. Mis aga
puudub, on õige inimene, kes paneks valla
sportima.
Kas siis kasvavad meie lastest pehmod
ja lödipüksid? Arvan, et ei, ei kasva. Meil
on häid treenereid, vallapoolne toetus
spordi arenguks, oma spordikool, väga
heal tasemel spordirajatised, sportlik vallavanem eeskujuks ning mis kõige haruldasem – väga palju lapsi. Kuid me peame
lihtsalt tänapäeva nutimaailma ajajärgul
leidma need motivaatorid, mis paneksid
meie lapsed liikuma, ja seda ka vabatahtlikult väljaspool kohustuslikke kehalise
kasvatuse tunde ja tihti vaid moe pärast
toimuvaid treeninguid. Kui me leiaksime
siia juurde veel inimese, kes teeks Rae valla tuntuks ka saavutusspordis, oleks elu
juba naer.

Regulaarne harjutamine tõi Omnivale Peetri Rannavolle võidu
Juba traditsiooniks muutunud Peetri Rannavolle turniiril pälvis
esikoha Jüri külje alla uut logistikakeskust rajav Omniva, kes
alistas finaalis kindlalt Päästeameti. Kolmeteistkümne võistkonna osavõtul Rae Keegli väljakutel toimunud turniiril tuli kolmandaks samuti Rae vallas tegutsev Linford.
Omniva võidukasse koosseisu – väljakul oli korraga kaks
meest ja kaks naist – kuulusid Evely Pajula, Karin Kodasma,
Mikk Maripuu ja Martin Ant. „Meile kindlustasid võidu targad
meesmängijad, kes kasutasid jõu asemel mõistust ja kogemusi,“
lausus mängiv treener Pajula. „Omniva kollektiivis on saali- ja
rannavõrkpallis suured traditsioonid. Harjutame mõlemat ala
regulaarselt ja osaleme aasta ringi erinevatel turniiridel.“
Treeningutega on põhjust jätkata, sest 26. augustil toimuvad
Rae Keegli väljakutel esimesed Rae valla lahtised meistrivõistlused rannavõrkpallis. Osaleda saavad nais- ja meespaarid.
Andres Kalvik

Peetri Rannavolle neli paremat võistkonda, suurt võidukarikat
hoiab Omniva mängija Mikk Maripuu.
Foto: Indrek Raig
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vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Rae Sõnumite juulikuus mitteilmumise
tõttu esitatakse järgmiste detailplaneeringute koostamise algatamise kuulutused tagasiulatuvalt.
Lagedi alevik Niidu tn 7 ja 7a kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr
736. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Niidu tee ääres, väljakujunenud
väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Niidu teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,42 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu piiride muutmine,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa.
Aruvalla küla Taevasmaa tee 13, 14,
18 ja 19 kinnistute detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr
734. Planeeritav ala asub Aruvalla küla
Taevasmaa tee ääres, väljakujunenud
väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Taevasmaa teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rae Vallavolikogu
10.04.2007 otsusega nr 255 kehtestatud Aruvalla küla Mullikmäe, Mullikmäe-Estra ja Järvemetsa kinnistute
detailplaneeringut pos 14, 16, 17 ja
19 osas. Määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud elamumaa ja ühiskondlike ehitiste maa.
Vaidasoo küla Pressimetsa kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega

nr 830. Planeeritav ala asub Vaidasoo
külas, 11202 Vaida-Urge tee lähedusse jääval põllumaade ning metsade
vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette
avalikult kasutatavalt Korjukse teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu maatulundusmaa
sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarvet määratud ei ole ning
planeerimine on võimalik hajaasutuse
põhimõttel, mille kohaselt maksimaalseks elamute grupi suuruseks on kuni
3 majapidamist, kus elamute vaheline
kaugus on kuni 100 m; elamugruppide
või väljaspool gruppe paiknevate üksikelamute omavaheline kaugus peab
olema vähemalt 300 m. Antud juhul
moodustatakse kahe olemasoleva majapidamise lähedusse üks uus üksikelamu krunt hajaasustuse printsiibil.
Lagedi aleviku Kooli tn 9 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr
859. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Kooli tee ja Kalda tänava vahel,
väljakujunenud elamute alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile nähakse ette avalikult kasutavalt
Kalda tänavalt ja juurdepääs olemasolevale hoonestatud Kooli tee 9 elamumaa krundile toimub Kooli tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks
elamumaa sihtotstarbega kinnistuks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala

maakasutuse juhtotstarbeks on määratud elamumaa.
Rae Sõnumite juulikuus mitteilmumise
tõttu esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 03.–16.07.2017
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni 16.07.2017:
Suuresta küla Lingumäe kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 19.04.2016 korraldusega
nr 611 ning vastu võetud 06.06.2017
korraldusega nr 766. Planeeritav ala
asub Suuresta külas, Golfi tee vahetus
läheduses. Kinnistu on ümbritsetud
perspektiivse
elamumaaga
ning
läheduses paikneb golfikeskus. Juurdepääs planeeritavale alale on kavandatud Golfi tee L8 kinnistult. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev elamumaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa ja üheks transpordimaa krundiks,
seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi alale on ette
nähtud elamumaa juhtotstarve.
Rae Sõnumite juulikuus mitteilmumise
tõttu esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute vastuvõtmine ja avalik väljapanek toimus 24.07–06.08.2017
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringule sai esitada kuni 06.08.2017:
Kopli küla Rootsi tee 2 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae
Vallavolikogu 13.04.2004 otsusega nr
223 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 933. Planeeritav ala asub
Kopli külas, Rootsi tee ja Ülase tee
ristis. Juurdepääs alale on planeeritud
osaliselt avalikult kasutatavalt Ülase ja
Rootsi teelt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,7 ha.
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• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistu viieks elamumaa krundiks ja üheks transpordimaa krundiks,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Uuesalu küla Kopra tee 4 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 23.03.2016 korraldusega
nr 463 ning vastu võetud 04.07.2017
korraldusega nr 934. Planeeritav ala
asub Uuesalu külas, Rae ja Kiili valdade vahelise piiri lähistel. Planeeringuala asub arenevas ja kasvavas Uuesalu
elamukvartalis, kus paiknevad peamiselt 2-korruselised paariselamud või
ridaelamud. Juurdepääs toimub olemasolevalt Kopra teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,27 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 21.03.2006 Rae Vallavolikogu otsusega nr 98 kehtestatud
Katku-Uuesalu kinnistute piirkonna
detailplaneeringut pos 23 osas. Detailplaneeringuga muudetakse Kopra
tee 4 kinnistu maakasutuse sihtotstarve elamumaast ühiskondlike ehitiste maaks, laiendatakse olemasolevat
hoonestusala ning suurendatakse hoonealust pinda.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi on planeeritava
ala juhtotstarbeks määratud elamumaa. Planeeritaval alal paikneva olemasoleva hoone tegeliku kasutamise
otstarbe alusel ühe uue ühiskondlike
ehitiste maa krundi planeerimisel säilib valdavalt üldplaneeringuga määratud maa juhtotstarve. Planeeringulahendust ei saa lugeda üldplaneeringu
oluliseks või ulatuslikuks muutmiseks.
Veneküla Koplepõllu kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 13.09.2016 korraldusega
nr 1340 ning vastu võetud 04.07.2017
korraldusega nr 937. Planeeritav ala
asub Venekülas, Veneküla tee ääres.
Rae valla üldplaneeringu järgi on Veneküla tee äärde ette nähtud ridaküla
põhimõttel elamumaa juhtotstarve.
Kinnistu on ümbritsetud olemasolevate väikeelamutega. Juurdepääs alale
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on planeeritud avalikult kasutatavalt
Veneküla teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 1,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolev maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu kaheks
elamumaa krundiks ning ülejäänud
osal säilitada maatulundusmaa sihtotstarve. Moodustada Veneküla tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa
kinnistu, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
mille järgi on Veneküla tee äärde ette
nähtud ridaküla põhimõttel elamumaa
juhtotstarve.
Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust 07.–21.08.2017
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute kohta esitada hiljemalt
21.08.2017:
Peetri alevik Kungla kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega
nr 810 ning vastu võetud 04.07.2017
korraldusega nr 932. Planeeritav ala
asub Peetri alevikus Vana-Tartu mnt
läheduses. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-, rida- ja korterelamud. Juurdepääs
planeeritavale alale on planeeritud
Vana-Tartu maanteelt läbi rajatava
Öökulli tee. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 1,82 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine elamumaa
sihtotstarbega kruntideks kortermajade rajamiseks, määrata tekkivatele
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Järveküla Undsepa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 17.01.2017 korraldusega nr
96 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 935. Planeeritav ala asub
Järvekülas Vana-Tartu maantee ääres,
väljakujunenud elamualal. Juurdepääs
planeeritavatele elamumaa kruntidele

nähakse ette Vibu teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 0,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Rae Vallavolikogu
20.03.2007 otsusega 251 kehtestatud
Järveküla küla Sepa elamukvartali ja
lähiala detailplaneeringuga kavandatud pos 77 ja 91 sihtotstarvet ning
jagada olemasolev elamumaa sihtotstarbeline Undsepa kinnistu üheks elamumaa krundiks ja üheks üldkasutatava maa krundiks, seada ehitusõigus
ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Peetri alevik Kasemetsa kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr
811 ning vastu võetud 04.07.2017 korraldusega nr 936. Planeeritav ala asub
Peetri alevikus Peetri tee ääres. Planeeritav ala piirneb lõunast Peetri teega,
läänest hoonestamata kinnistuga ning
põhjast ja idast hoonestatud elamumaaga. Lähipiirkonnas on valdavaks
viimasel kümnendil ehitatud üksik-,
rida- ja korterelamud. Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Peetri
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 3,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine üheks
transpordimaa krundiks ja seitsmeteistkümneks elamumaa sihtotstarbega krundiks, määrata tekkivatele
kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused ühepereelamute, paaris
elamute ja ühe kuni kümne korteriga
korterelamu ja osaliselt ärifunktsiooniga hoone ehitamiseks, lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
alale on ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust 21.08.2017–
17.09.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
17.09.2017:
Veskitaguse küla Kopasalu, Kopamäe, Kõrgesaare, Arukase ja Möldri-

vallavalitsus
metsa maaüksuste ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 20.12.2016 otsusega nr 178
ning vastu võetud Rae Vallavalitsuse
korraldusega 01.08.2017 korraldusega
nr 1005. Planeeritav ala asub Veskitaguse külas avalikult kasutatava Golfi
tee ääres ning Golfi teelt on ette nähtud
juurdepääs moodustatavatele elamumaa kruntidele. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 60 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Harjumaal Rae vallas Veskitaguse külas asuvatest maatulundusmaa
sihtotstarbelistest maaüksustest jagada välja elamumaa sihtotstarbelised
krundid olemasolevate majapidamiste
teenindamiseks ja viie uue üksikelamu
ehitamiseks ning teemaa krundid. Detailplaneeringuga seatakse elamumaa
sihtotstarbelistele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendatakse juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk ei ole kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi asuvad
maaüksused rohevõrgustikus, kus on
elamute rajamine lubatud tingimusel,
et õuealade vaheline kaugus on vähemalt 500 m. Detailplaneering koostatakse lähtuvalt Rae valla Veskitaguse
küla Golfi tee piirkonna rohevõrgustiku toimimise tagamise uuringust (Skepast & Puhkim ASi töö nr 2015-0231,
23.12.2015) ning sellega seoses tehakse
ettepanek Rae valla üldplaneeringu
muutmiseks.
Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja
avalikust väljapanekust 04.–17.09.2017
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9.
Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt
17.09.2017:
Peetri aleviku Tartu mnt 169 kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.01.2017 korraldusega nr
38 ning vastu võetud 01.08.2017 korraldusega nr 1006. Planeeritav kinnistu asub Peetri alevikus Tallinna-Tartu
maantee ääres. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,42 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta 13.11.2001 Rae Vallavolikogu otsusega nr 281 kehtestatud
Peetri küla Mõigu elamukvartali detailplaneeringut pos 78 osas ning ja-

gada detailplaneeringu järgne ärimaa
sihtotstarbega kinnistust välja kolm
transpordimaa kinnistut ning ülejäänud osal säilitada ärimaa sihtotstarve,
määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused olemasoleva tankla laiendamiseks, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse
juhtotstarveteks on määratud liiklust
korraldava ja teenindava ehitise maa
juhtotstarve.
Rae Sõnumite juulikuus mitteilmumise
tõttu esitatakse järgmiste detailplaneeringute kuulutused tagasiulatuvalt. Detailplaneeringute kehtestamisest:
Lehmja küla Maanteevahe kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega
nr 735. Planeeritav ala Lehmja külas
Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee ja Järveküla-Jüri tee vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse ette Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
• 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 varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on
ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Vaskjala küla Sanglepa kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega
nr 786. 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.
• 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 varustamine 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.
Jüri aleviku Talli tn 3 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega nr 738. Planeeritav ala asub Jüri
aleviku läänepoolses osas, alevikku läbiva 11303 Jüri-Aruküla tee läheduses.
Juurdepääs alale toimub Talli tänavalt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu
0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on olemasoleva ärimaa sihtotstarbelise
kinnistu ehitusõiguse ja hoonestustingimuste määramine, juurdepääsu,
liikluskorralduse ja tehnovõrkudega
varustamise ning haljastuse lahendus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae Vallavolikogu 20.09.2012
otsusega nr 390 kehtestatud Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate
Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
kavandatud suures osas sisekaitseline
maa ja lõunapoolses osas haljasmaa.
Vastavalt planeerimisseaduse § 142
lõikele 1 on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga
muutmine üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik
muutmine, üldplaneeringuga määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületa-
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vallavalitsus
mine 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 kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 30.05.2017 korraldusega
nr 737. Planeeritav ala asub Rae külas
Järve tee (11330 Järveküla-Jüri tee)
ääres. Juurdepääs alale toimub Järve
teelt. 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 üks transpordimaa kinnistu, et ehitada välja Lehmja
bussipeatuse ootepaviljon ja jalgtee.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga.
Lagedi aleviku Hirdasauna kinnistu
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 20.06.2017 korraldusega
nr 818. Planeeritav ala asub Lagedi alevikus Kangilaski tee ääres ning Pirita
jõe vahetus naabruses, väljakujunenud
väikeelamute alal. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette Kangilaski teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,5 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja kolm elamumaa krunti,
kolm transpordimaa krunti ning üks
üldkasutatava maa krunt, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus
planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne
elamumaa ning haljasala ja parkmetsamaa.

Rae valla teede kogupikkus sai lisa

Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik
tutvuda http://gis.rae.ee/.

Uusmaa tee pikendusena ehitati välja 100 meetri jagu sõiduteed ja 200 meetrit kergliiklusteed. Töö maksumus oli 65 142,89 eurot. Tee valmimise järel muutus bussiliini
nr 121 sõidumarsruut. Tööde teostaja InfraRoad OÜ.
RS

Rae Sõnumid • august 2017

Suve esimese poole teedeehitus tõi vallale juurde kolm kauaoodatud teelõiku, mis parandavad Peetri piirkonna liiklusturvalisust ja sujuvust.

Vana-Tartu maantee äärne kergliiklustee

5,3 km pikkune valgustatud kergliiklustee ehitamisega alustati 2015. Valgustatud tee
saab alguse Järvekülast, kulgeb läbi Peetri kuni Tallinna sildini. Töö teostajad olid
Viaston Infra OÜ ja TREV2.
Tallinna piirist kuni Tartu maanteeni valminud kergliiklustee lõik valmis Rae valla
ja Tallinna linna koostööna. 0,6 km pikkuse lõigu ehitustöid rahastati Tallinna linna
eelarvest, kuid projekteerimist rahastas Rae vald.
Kergliiklustee ehitamiseks sai Rae vald toetust Euroopa Liidu fondi meetmest „Linnaliste piirkondade arendamine“. Järveküla–Peetri–Tallinna kergliiklustee kolmanda
etapi kogumaksumus oli 503 112,75 eurot, kokku on läinud kolmeetapiline tee-ehitus
maksma ligikaudu 900 000 eurot.

Mõigu tee

Peetri kooli taga asuva Mõigu tee lõigu remontimine ja sõidutee äärde valgustatud
kergliiklustee ehitamine maksis 169 152,17 eurot. Tööde teostaja InfraRoad OÜ.

Uusmaa tee

vald
vald
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

Üritus on tasuta.

#tugevraevald
#tugevkiilivald

TUGEV RAE & TUGEV KIILI

3. septembril kell 12-18
Spot of Tallinn ekstreemspordikeskuses

(Krati tee 2, Peetri)

Põnev päev nii väikestele kui suurtele instruktorite juhendamisel
keskuse väli- ja siseradadel.
Paarisjooga, akrobaatika, kulturismi ja trampoliinihüpete demoesinejad.
Pannkoogikohvik, kus saab kohalike valimiste eel kohtuda Rae ja Kiili valla
Reformierakonna kandidaatidega.
Üllatusesineja!
august 2017 • Rae Sõnumid
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Sina unistad, meie teostame!
Köögimööbel
Vannitoamööbel
Garderoobid
Eritellimusmööbel
koju ja äripinnale

KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

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

MURU NIITMINE

Ettevõtetele ja eraisikutele
Rae Vallas
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

Hind al. 15 € / kord
onnemolekul@gmail.com
56 720 667

Õnnemolekul OÜ
Õnnelikuma elu nimel!
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TULE
UJUMISTRENNI!
Sõle ujula, Tallinn Ι Järveküla ujula, Peetri

SINU AUTOREMONDIPARTNER
www.viruauto.ee

Laste, beebide ja täiskasvanute treeningud

REHVID
DIAGNOSTIKA
AUTOREMONT
3D SILLASTEND

www.orca.ee

TIIGI 26, JÜRI
5860 5177

ERIPAKKUMINE

Rae valla koolide ja lasteaedade õpetajatele.

Korteri hinnas köögimööbel- ja tehnika.
Pakkumine kehtib õpetajate päevani 2017

Rae Sõnumid • august 2017

reklaam 29

KODUD
RAE VALLAS!

Elamu-, paaris- ja ridamajakrundid
ajaloolises Limu külas,
Pirita jõe käärus!
Ulvi Pechter
503 6228, 66 88 666
www.kesatee.ee
august 2017 • Rae Sõnumid
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Tule tööta oma
kodu lähedal!
Ootame oma
meeskonda tublisid
laotöötajaid ja
koristajaid
Pakume Sulle väljaõpet, paindlikke
töötingimusi, võimalust teenida
head töötasu, soodustusi erinevates
spordiklubides (sh Jüri ja Järveküla
spordiklubides) ja lõbusaid
ühisüritusi.
Saada oma CV või küsi lisa aadressil
personal@smarten.ee või telefonil
613 5800

Rekvisiitor OÜ
ettevõte pakub
raamatupidamisteenust
väikeettevõttele:
 ostu-ja müügiarvete
sisestamine,
 käibedeklaratsioon,
 bilanss,
 kasumiaruanne,
 põhivarade arvestus
Lisatasu eest koostame majandusaasta aruande ja teostame
palgaarvestust.
Finantstehingute puudumisel
arvet raamatupidamise eest
igakuiselt ei esitata.
Kuutasu alates 25 eurot + km.
Lisainfo: info@rekvisiitor.eu

SIN U E N DA JAO KS
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Würth AS on oma ala juhtiv Saksamaa
tööriistade, auto- ja kinnitustarvikute
hulgimüüja Eestis. Ettevõte kuulub rahvusvahelisse kontserni ja on esindatud rohkem kui
80-nes riigis

Seoses suurenenud töökoormusega
vajame

LAOTÖÖTAJA KOMPLEKTEERIJAT
ASSAKULE
Töö sisuks on tellimuste komplekteerimine, vajadusel kauba vastuvõtt ja töö dokumentide ja arvutiga.

Ehitusnurk OÜ

Teostame
renoveerimis- ja
üldehitustöid.
Meelis Slavski
5343 3540
www.facebook/ehitusnurk.ee

Haldusmaailm OÜ
otsib Lehmja külas
asuvasse lattu töölisi.
Vajatakse komplekteerijaid,
pakkijaid ja tõstukijuhte
(vajalik tõstukijuhiluba).
Tööaeg vahetustega.
Lisainfo ja kandideerimine
katlin@haldusmaailm.ee
tel +372 508 1741, Kätlin

Kandidaatidelt eeldame vähemalt
keskharidust, head tervist ja
kohusetundlikkust.
Kasuks tulevad pikajaline töökogemus laotöö vallas ja tõstukijuhi load.
Meil on head ja kaasaegsed töötingimused, pakume mõistlikku palka
ja kindlustunnet homse suhtes.
Tööaeg on argipäeviti 08.00-17. 00
CV palume saata hiljemalt
23.08.2017 aadressil:
personal@wuerth.ee,
www.wuerth.ee

ERINEVAD EHITUS- JA
REMONTTÖÖD
Infopäring:
raemeistrid@gmail.com,
tel 5665 0748,
www.raemeistrid.ee
KORISTUSTEENUS
nii ettevõtetele kui ka
eraklientidele, tel 5645 8513
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Tule meie toimekasse ja
usaldusväärsesse meeskonda

KLIENDITEENINDAJAKS
Rae või Jüri postkontorisse

Baltic Restaurants on üks suuremaid toitlustusvaldkonna
ettevõtteid Baltimaades omades Eestis ja Lätis kokku üle 170
müügikoha ja pakkudes tööd ligi 1100 inimesele.
Ettevõttel on toitlustamise valdkonnas kogemust üle 20 aasta.
Kaubamärgid, mille alt teenust pakutakse on Daily, Take Off ja Chat.

Seoses suurenenud töömahuga pakub
Baltic Restaurants Estonia AS tööd
Take Off kohvikus Tallinna Lennujaamas

KLIENDITEENINDAJATELE
Sinu ülesandeks
on klientide särasilmne
teenindamine. Töö toimub
täiskoormusega graafiku alusel
vastavalt postkontori lahtiolekuaegadele.
Lisainfo telefonil 5386 7271.
Kandideerimiseks palun
saada oma CV märksõnaga
„Rae klienditeenindaja“
või „Jüri klienditeenindaja“
aadressile cv@omniva.ee.

CoffeeCup OÜ on üle kümne aasta tegutsenud ning oleme pühendunud kohviteenuste
pakkumisele äriklientide sektoris (ettevõtete
teenindamine sobivate kohviseadmetega/
automaatidega, nende hooldusteenindus
ning kaupade/toorainetega varustamine).
Teostame teenuseid igapäevaselt üle Eesti
ning ettevõttes koos sidusettevõtetega töötab üle 20 inimese. Jüris asub ka meie kohvi röstikoda Estonian Coffee Roastery (The
Story), kus igapäevaselt valmistatakse käsitööröstina erinevaid kohvisid.
Otsime oma lattu-hoolduskeskusesse
(Jüris, Kesk tee 19)

KAUBAKÄITLEJATLAOTÖÖTAJAT

Peamised tööülesanded:
• Laokaupade korraldus (kauba sissevõtmine ja väljaandmine, kauba komplekteerimine jmt)
• Kaubaaluste liigutamine “roklaga” ning
virnastajaga
• Laokaupade inventuuri korraldamine
• Arvuti kasutamise baasoskust
Töökoht on Jüris, Kesk tee 19 ning tööleping on tähtajatu.
Kandidaadilt ootame täpsust ja hoolikust,
vastutustundlikku suhtumist oma töösse.
Huvi korral edasta meile oma sooviavaldus kas: info@coffeecup.ee või postiga
Lõõtsa 5 11415 Tallinn, CoffeeCup OÜ
Lisainfo telefon 683 5388
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Ootame oma meeskonda rõõmsameelseid ja abivalmis
klienditeenindajaid, kellel on valmisolek öötööks, naudivad
töötamist rahvusvahelises keskkonnas ja on hea pingetaluvusega.
Töö toimub graafiku alusel. Võimalik on töötada nii osalise
kui täistööajaga.
Omalt poolt pakume
• Öisel ajal töötamise eest 75% kõrgem töötasu
• Ettevõttepoolseid hüvesid, sh soodsat lõunasööki
• Mitmekesist töökeskkonda ja kaasaegseid töötingimusi
• Ametlikku ja stabiilset sissetulekut
Oled sobiv kandidaat kui Sa oled vähemalt 18 aastane ning valdad
eesti ja inglise keelt väga heal ja vene keelt suhtlustasemel.
Töö asukoht: Tallinna Lennujaam Tartu mnt.101 Tallinn
Rohkem infot tööpakkumise kohta Baltic Restaurants Estonia AS
värbamisspetsialist Lili Noormägi telefonil 53002971.
Kandideerida saab nii läbi CV Keskuse portaali kui ka saates
CV e-posti aadressile personal.est@balticrest.com.
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Reakuulutused
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
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus ja remonditööd.
Tel: 5649 1815, Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi
või garderoobi projekteerimisel.
Parimad hinnad. Tel: 522 1151.
Info www.nagusul.ee
Müüa garaaž Jüris (Ehituse 13a). Tel:
511 7841, Enar
Ilusalong Muskuslill Jüris pakub
tööd kosmeetikule. Kindel palk ja
töö graafiku alusel. Info tel 513 7898
Pottsepatööd. Uute küttekehade
ehitus ja vanade remont. Korstnaotsade vahetus eramajadel.
9-aastane töökogemus ja kutsetunnistus. Telefon: 5690 3327

Märjad küttepuud. Valge lepp 33
€/ruum, must lepp 36 €/ruum,
metsakuiv okaspuu 35 €/ruum,
kask 39 €/ruum. Tellimine ja info
telefonil 5349 2730 või www.metsasoojus.ee
Pakun muruniitmise ja trimmerdamise teenust Rae vallas, nii koduaedades kui ka suurematel aladel.
Helista ja küsi lisa 5566 0790
Lõikan hekki, trimmeriga pika
heina niitmine, saetöö aias. Tel
5554 7291
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@
infinitas.ee. Tel: 5348 7318
Soovin osta kiiresti sõidukorras
sõiduautot või mahtuniversaali.
Tel: 5819 0200
Tänavakivi paigaldus. Sillutuskivide ja äärekivide paigaldus
Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 10 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851. www.ormikivi.ee

Annan inglise keele individuaaltunde. Kõik tasemed. Tel 551
6369, eve.laur@gmail.com
Pere ostab nõukogudeaegseid,
samuti vanemaid lauanõusid ja
lillevaase; pitse, kausse, klaase,
serviise, kanne, liudasid, taldrikuid jne. Tel: 585 99737
Ostan ENSV rinnamärke, vanu
postkaarte ja fotosid, trükiseid ja
dokumente ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628 Tim
Müüa ilmastikukindel siberi lehise II sordi höövel- ja saematerjal männi hinnaga. Ostad lehise,
hoiad kokku – lehist ei pea värvima, immutama ega hooldama.
Voodri- ja terrassilaud al 6 eurot/
m2, liistud, reikad, prussid al 290
eurot/m3 Tel: 5661 5666 www.
wellmax.ee / ove@wellmax.ee
Paigaldan epopõrandaid (saunad,
pesuruumid, abiruumid, garaažid,
trepid, rõdud, terrassid jne), hinnad mõistlikud. Küsi pakkumist
5620 6899, www.epopaigaldus.ee

Eestimaine
suurejooneline
meefestival 8.–9. septembrini
Karksi-Nuias. Loengud, kontserdid, laadamelu. Lisaks Olustvere mõisa külastus, angerjasupi
söömine Valma külas. Ööbimine
Kopra Turismitalus. Buss väljub
Jüri alevikust. Info telefonil 502
9006. Registreerimine 15. augustini.
Ungari ajaloolised linnad ja külaelu 23.09–01.10. Buss väljub Jürist. Programm veebilehel www.
alustamealgusest.ee või info telefonil 502 9006. Registreerimine
1. septembrini.
Kuldne sügis Venemaal 5.–8.
oktoobrini. Külastame Petserit, Irboskat, Pihkvat ja Veliki
Novgorodi. Buss väljub Jürist.
Programm veebilehel www.alustamealgusest.ee või info telefonil
502 9006. Registreerimine 1. septembrini.
Kiired ja professionaalsed tehingud! Dmitri Bekker, 5646 2036

POLITSEI ÜLEVAADE OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST JUUNIS

• 01.06 kell 10.24 teatati liiklusõnnetusest Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 11. kilomeetril, kus 38aastane mees sõitis
sõiduautoga Hyundai i30 paremalt poolt möödasõitu sooritades
otsa parempoolsest sõidureast paremale teepeenrale manöövrit
sooritanud sõiduautole Mitsubishi Lancer, mida juhtis 66aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Hyundai vastu vasakpoolseid teepiirdeid. Hyundai juht toimetati Ida-Tallinna
Keskhaiglasse. Politsei palub õnnetuse pealtnägijatel helistada
politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile
pohja.lmt@politsei.ee
• 04.06 teatati, et Uuesalu külas üritati sisse murda terrassiukse muukimise teel eramusse. Maja eest varastati plätud ja kastmisvoolik.
• 04.06 peeti Lagedi alevikus Lagedi teel kinni alkoholijoobes sõidukijuht.
• 04.06 peeti Vaida alevikus Veesilma tänaval kinni alkoholijoobes sõidukijuht.
• 21.06 teatati, et Peetri alevikus Juhtme tänavalt on kortermaja
lukustatud trepikojast varastatud lastejalgratas.
• 22.06 teatati, et Peetri alevikus Juhtme tänavalt on kortermaja
lukustatud trepikojast varastatud jalgratas.
• 30.06 kell 15.50 toimus liiklusõnnetus Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 15. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel peateel
liikunud sõiduautole Volkswagen Caddy, mida juhtis 37aastane
mees, sõitis kõrvalteelt ette veoauto Scania, mida juhtis 65aastane mees. Kokkupõrke tagajärjel paiskusid sõidukid üle haljasala
vastassuunavööndisse. Volkswageni juht toimetati sündmuskohalt Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.
Lähisuhtevägivalla juhtumeid oli kokku 10, neist lapse osalusel 4.
Kriminaalmenetlust ei alustatud.
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kuulutused
Juunis
registreeritud
sünnid
RALF EESALU
ANTON RÕBKIN
KRISTJAN BAIDA
MÄRTEN MÄNNA
RAFAEL HURT
MIHKEL ERIK NÕULIK
ARON LUCAS PUKK
SEBASTIAN VAHER
EGON MURR
RIKO ROBIN PÕLDRE
JOHANN THEODOR KIKAS
STEN ERIK KAROTAMM
KAROLINE KLAUDIA
KULLERKUPP
ELOORE ARU
MIA RAAG
NOMINEE UUK
MICHELLE OHAKAS
MIRTEL VAIDE
KEIRA NOVITSKI
KIRKE ORUMETS
KATRIN KÜHN
LOREENA UTAR
LOTTA TEIDLA
LIISA EISATARE
LEANDRA PÄRSS
CHRISTELLE KADAK
ITI TSIUGAND

JUULIKUU SÜNNIPÄEVAD
NATALIE LUNDA

98

VALDUR KAKK

75

VAIKE VIHUL

89

ANATOLI MARITŠEV

75

UDO TAGO

88

KALJU LANGEI

75

VAIKE VAINOMÄE

86

URVE RAIDMA

75

VALVE.ROSALIE KINGSEPP

86

MARE ROOTS

75

NIINA KALLA

85

MILVI NOOT

75

HUGO LIBA

85

MAIE HIIE

75

ROZETE NIITOJA

84

TÕNU LAGLE

75

JAAN ROOTS

84

JAAN KEINASTE

70

LEHTE AUSLA

83

JUHAN LAUGMAA

70

RAUL MURDSALU

83

REET ORUSTE

70

LIDIA PANT

83

VELLO SAUEMÄGI

70

REGINA JUUSU

83

ESTA HIO

70

JUHAN POOM

82

MARIS LANT

70

TIIA KARUS

82

NIINA KARNIT

65

ILME MOSSOV

82

MARGARITA JAMIN

65

EEVI PRINGI

82

TOOMI ÖÖBIK

65

EVI ANNUS

81

ANNE MEIDRA

65

HELLE RAUDMANN

81

ENN TÜHANE

65

ROBERT PLATONOV

81

SELMA KOCH

65

TIIU-ENDLA SOORM

81

MERIKE SUPPI

65

MARI VIISILEHT

80

LIILIA PUHK

65

VAIKE SÕRMUS

80

HELDI MEERITS

65

TATIANA EGOROVA

80

JELENA OSTAPTŠUK

65

MARTA SAKS

80

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED

JUUNI

JUULI

1. juuni Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt
11. km-l.
2. juuni Põles tootmishoone Põrguvälja tee 4.
4. juuni Kõrvaldati teelt Assakul allaaetud kits.
6. juuni Põleng Jüris ABBs.
8. juuni Likvideeriti avarii tagajärjed Jüris
Kesk tee 3.
16. juuni Likvideeriti avarii tagajärjed Vaidas.
Kõrvaldati teelt Vaidas allaaetud loom.
21. juuni Kustutati põleng Tartu mnt. 27. km-l.
26. juuni Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel
Jüri ringil.
30. juuni Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt
15. km-l.
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1. juuli Likvideeriti reostus Kurnal
5. juuli Põles kulu Lagedil Plussmerki juures
11. juuli Kustutati järelevalveta lõke Jüris, Aaviku põik 5
Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel

19. juuli Vaidas põleng Saare tee 35 tööstushoones
24. juuli Likvideeriti avarii tagajärjed Tartu mnt. Aavikul
Kustutati põleng Assakul, Tiigi tänaval
27. juuli Tulekahi Järvekülas, Vana-Veski 23

Ravimitoetuse taotlemisel on oluline märkida kuludokumendile taotleja nimi
Juhime tähelepanu, et pensionäri ja puudega inimese ravimitoetuse taotlemisel tuleb jälgida,
et toetuse taotluse juures peab olema maksedokument, mille peale peab olema kirjutatud
isiku nimi, kellele on retseptiravim välja kirjutatud. Juuninumbri Rae Sõnumites oli kirjas,
et maksedokumendile peab olema nimi trükitud arvutist, aga kuna see muudaks kuludokumendi saamise keerulisemaks, piisab käsitsi kirjutatud taotlejanimest.
Haridus- ja sotsiaalamet
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Juulis
registreeritud
sünnid
TOMI KUUSIK
LUKAS MÄNNO
ROBEN PAPITALO
ARMIN MÄGI
ERIK KILGI
BRENDON PETOLAI
REMI SIILIVASK
VILHELM VÄLJAK
ARTUR FILONENKO
ARTJOM GURJANOV
GERON KÜKET
FRANZ DANIEL RÕÕM
RICO GRAU
STEN-CARLOS VIRU
ISABEL KORK
ALIIS OTSA
MARTA ELEKEN VELTMAN
EDELI ALEKSEITŠIK
BRITA ERM
ELISABETH PIIL
ELIISE SAAR
LUISE SARRI
STELLA KRÕLOVA
MIRETE MÄESEPP
KERTU SAGAR
LENNA REBANE
CEVIL SOOSAAR
LIIS VILJASTE

AUGUSTIKUU SÜNNIPÄEVAD
LINDA SELKS

93

HELMI TOOMET

80

ERLI MÄEVÄLI

93

LEMBIT SALL

80

VILMA-LUDMILLA PÕLLUS

90

ANTS LEPAMAA

75

MAIMU RAHU

88

REIN VENTSEL

75

VAIKE-ROSILDA BALASJAN

87

ÕIE KOMMUSAAR

70

VALVE MARTIN

86

TIINA RAND

70

ELLA MADSEN

86

MAIRE MÜRKHAIN

70

ELLA ALLVEE

86

GEORGI MUNTJAN

65

HELENA TINT

86

VASSILI STARTŠUK

65

JUHANNA KUUSE

85

ESTA PÄLL

65

EDUARD ALLIKSOO

85

RIHO REINHOLD

65

ASTA PALLING

84

MARE METS

65

ALBERT RENTEL

84

LEMBIT OJAMETS

65

MIKHALINA KRINTAL

84

RIMANTAS KAZLAUSKAS

65

LEMBI BEKKER

83

VÄINO KÜMNIK

65

AARE LOOG

81

JAAN TRUMBERG

65

AITA PARMAS

81

ANTS SUDI

65

ALEXANDER VAXMAN

81

HELLEN KIKAS

65

ELFRIDA SUUREKIVI

81

Südamlik kaastunne
Liisa Nurgale
kalli
Südamlik kaastunne
Kaile

ema
kaotuse puhul
Kolleegid
Rae vallavalitsusest

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

ÕE
kaotuse puhul
Sireli rühm ja
Taaramäe lasteaia
pere

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

Juulis lahkunud
HELMUT-JOHANNES
VEHRMANN
SALME LAIKMERAND
HELLA KUUSKMAA
Juunis lahkunud
VALDUR PREEM
VEIKO PUKKO
EEVA LOOG
GALINA KLÕŠOVA

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7503 eksemplari ja see
jagatakse postkastidesse tasuta. Kaastööd ja kuulutused
palume saata iga kuu 20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Petank, 08. oktoober 2017
Keegel, 04. november 2017
Darts, 04. november 2017
Minireketlon, 25. november 2017
Sõudeergomeeter, 31. jaanuar 2018
Kabe, 14. veebruar 2018
Mälumäng, 28. veebruar 2018
Pokker, 23. märts 2018
Teatejooks, 23. aprill 2018
Discolf, 06. mai 2018
Meeskondlik rogain, 22. mai 2018
Golf, 08. juuni 2018
Sõpruskondadele, küladele, ettevõtetele! Registreeri oma
kuueliikmeline võistkond esimesele alale 08.10.2017
indrek@raespordikeskus.ee.
Kogu võistlussari on tasuta!
raevallamängud.ee

Pokker
Meeskondlik rogain
Petank
Minireketlon

Sõudeergomeeter
Teatejooks

Darts

Keegel
Discolf
Kabe

Mälumäng
Golf

