DETSEMBRINUMBRIS:

vallavalitsus

• Liinivõrk on detsembrist
kolme liini võrra tihedam

• Rae arengust ja volikogu tööst
juhataja Laine Randjärve pilgu läbi
• Inimesed, kelle teeneid on
tunnustatud aukodaniku tiitliga
• Vaida põhikooli rändas
turvalisuse karikas
• Jüri keskusala sai rekonstrueeritud

Rae valla ametlik väljaanne
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Foto Elvo Jakobson

Rae valla koorid andsid välja ühise jõululaulude plaadi „Süüta küünal“, kus kõlavad laulud
nii Eesti kui ka välismaistelt autoritelt ja sekka ka mõned palad, kus autoriteks meie oma
valla andekad inimesed. Jõululaulude plaadil astuvad üles Rae Kammerkoor, Jüri Perekoor,
detsember 2017 • Rae Sõnumid
Lauluansambel Lustilised, Lagedi segakoor Heliand ja Patika Külakoor
(fotol). Lk 19.
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vallavalitsus

MEIE PARIMAD
SPORDIS
Rae vallavalitsus ootab taotlusi sportlaste, võistkondade, treenerite ja eestvedajate tunnustamiseks 2017. aasta
tulemuste eest.
Taotluses palume ära tuua:
• sportlase, võistkonna, treeneri või
eestvedaja nimi ja kontaktandmed;
• sportlase ja võistkonna esitamisel
lisada ka treeneri nimi;
• spordiklubi, mille juures esitatu tegutseb;
• põhjus tunnustamiseks, sportlike
saavutuste korral märkida võistlus(t)e nimetus ja tulemus.
Taotlus on võimalik esitada Rae valla e-teeninduse keskkonna (Rae valla
asutused – sport/kultuur/huvitegevus
– sportlaste tunnustamine) kaudu. Paberkandjal taotlused tuua Rae vallavalitsusse (Aruküla tee 9, Jüri)
Ettepanekud palume esitada 15.
jaanuariks 2018. Lisainfo on leitav Rae
valla kodulehelt alajaotuses „kultuur ja
sport“ – sport – sportlaste tunnustamine. Samalt lehelt leiate ka taotlusvormi,
juhul kui e-teeninduse keskkonda ei
ole võimalik kasutada.

Lisainfo kristi.aru@rae.ee tel 605 6752

Rae vallale kuuluvaid teid ja tänavaid
hooldab kuni 30.06.2021 OÜ ÜLE
24 h reageeriva telefoni number on
5558 0240 ja e-post on hoole@yle.ee

Rae Sõnumid • detsember 2017

Aastas laekub enam kui
1000 taotlust huvi- ja
sporditegevuse hüvitamiseks
Põline Rae kohalik elanik ja vallavanem
Mart Võrklaev kutsub enne aasta lõppu
üle vaatama oma elukohaandmed ning
viima rahvastikuregistriandmed kooskõlla tegeliku elukohaga.
„Meie valla elanike arv kasvab rahvastikuregistri andmete põhjal aastas ligi
1000 inimese võrra. Iga ametlik sissekirjutus oma koju on aidanud vallal kui teenuste pakkujal kogu teenuste paketti veel
paremaks arendada,“ kõneles vallavanem
Mart Võrklaev.
Elaniku poolt vaadates on oluline teada, et paljude toetuste ja kuluhüvitiste
taotlemisel kehtib vallavolikogu kehtestatud nõue, et inimene peab olema sisse
kirjutatud aasta lõpu seisuga. Näiteks,
kui soov on oma lastele taotleda huvi- ja
sporditegevuse kuluhüvitist, siis selle saamise eelduseks aastal 2018 on mõlema
lapsevanema sissekirjutus Rae valda
2017. aasta 31. jaanuari seisuga.
Samuti vaadatakse sissekirjutust
käesoleva aasta lõpu seisuga nii koduse mudilase, eralasteaia toetuse kui ka
laagritoetuse ning sõidukompensatsiooni kuluhüvitise taotlemisel.

Miks on sissekirjutust vaja?

Sissekirjutusnõue tuleneb sellest, et iga
elaniku eest laekub kohalikule omavalitsusele füüsilise isiku tulumaksust protsent, mis on järgmisel aastal 11,84%.
Tulumaks on valla eelarve peamine sissetulekuallikas, mille eest luuakse juurde
kooli- ja lasteaiakohti, makstakse huvialakooli ja lasteaedade õpetajate palku,
parandatakse üldist heaolu, rajatakse uusi
sõidu- ja kergliiklusteid, ehitatakse tervise- ja noortekeskusi ning terviseradasid.
Valla koduleheküljelt www.rae.ee on
loetelu kõikidest võimalikest toetustest,
milleks tekib õigus pärast elanikuks re-

gistreerimist. Toetuste ülevaade asub
www.rae.ee/toetused-ja-soodustused.

Kõige populaarsemad
toetused

Kõige populaarsem toetus peretoetuste
kategoorias on huvi- ja sporditegevuse
hüvitis. 2016. aasta jooksul sai vallavalitsus 1054 taotlust.
Sotsiaaltoetustest on kõige enam taotletud toetus pensionäri ja puudega inimese
ravimitoetus. Näiteks 2016. aastal taotleti seda 463 isiku poolt. Ravimitoetuse
saamise eelduseks on samuti 2018. aastal
sissekirjutusnõue 2017. aasta lõpu seisuga.
Samuti peavad olema rahvastikuregistris
elanikuna kirjas käesoleva aasta lõpu seisuga inimesed, kes soovivad taotleda pensionäri ja puudega lapse prillitoetust või
toetust invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Nõue kehtib
ka üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetuse, matusetoetus ja Tšernobõli veterani toetuse taotlemiseks.
Vallavanem on veendunud, et valla pakutavad avalikud teenused peavad olema
kõigi elanike jaoks head ja võrdselt kättesaadavad. „Kui inimene soovib kodukoha
arengule kaasa aidata, siis elanikuks registreerimise kaudu on tal võimalik anda
selleks suur panus,“ resümeerib Võrklaev,
kes lõpetuseks soovib tänada kõiki pikaajalisi ja uuemaid Rae valla elanikke.
Oma elukohaandmeid saab kontrollida www.eesti.ee portaalist, kus saab
esitada päringu enda andmete kohta.
Samast portaalist leiab elukohateate
avalduse blanketi. Samuti saab elukohateatise valla koduleheküljelt www.rae.ee/
blanketid-ja-vormid, kust tuleb blankett
välja printida ja allkirjastatuna vallamaja
e-post- või tavapostkasti saata.
RS

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18

vallavalitsus

2018. aasta eelarve
läbis esimese lugemise
21. novembril vallavolikogus esimese lugemise läbinud 2018.
aasta eelarve mahuks on ligikaudu 39 miljonit eurot, millest põhitegevuse tulu on 31 miljonit eurot, põhitegevuse kulu 27 miljonit eurot ning investeerimistegevus koos laenurahaga ulatub ligi
12 miljoni euroni.
Investeerimisobjektidest suuremad on valla põhjapiirkonnas
Järveküla 180kohaline lasteaed, samuti Järvekülas asuv 120kohaline Kaare tee lasteaed. Lagedil plaanitakse ümber ehitada endine lasteaiaosa kooliruumideks ja Jüri gümnaasiumis soovitakse
laiendada õppepinda. Haridusvaldkonna investeeringud moodustavad koguinvesteeringutest 32%.
Teedeehitus ja tänavavalgustus moodustab investeeringutest
43%. Ettevalmistatud on mitmed kergliiklustee projektid, millest
suuremad on Rae–Assaku, Aaviku–Patika ja Lagedi–Tuulevälja
kergliiklusteed. Suuremahuline investeering on Kodala elamupiirkonna teede väljaehitamine ja Jüris asuva Ehituse–Rebase
kvartali 3. etapi lõpetamine. Samuti on mahukas teedeehituse
projekt tänavavalgustuse vahetamine LED-valgustuse vastu Jüri
ja Peetri alevikes. Suur osa eelarvesse planeeritud kulust taotletakse sihtfinantseeringutena.
2018. aasta teine lugemine tuleb detsembrikuu volikogu istungil, mis toimub 19. detsembril. Eelarve projektiga saab tutvuda täpsemalt https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid
RS

Maamaksuseaduse
maksusoodustused
Maamaksu määramisel
võimaldatakse soodustust kahel juhul

Koduomaniku soodustus ja kohaliku omavalitsusüksuse
täiendav soodustus ainult pensionäridele ja represseeritutele.
Koduomaniku soodustus maamaksu määramisel rakendub maa omanikule vastavalt rahvastikuregistrisse kantud
elukoha andmetele ja avaldust selle soodustuse saamiseks
kirjutama ei pea.

Täiendav soodustus

Täiendavalt võib omavalitsus vabastada maamaksust PENSIONI SAAJAD elamumaa või maatulundusmaa õuemaa
kõlviku osas ainult alevikus või tiheasustusega alal 0,15 ha
ulatuses.
Täiendavalt võib kohalik omavalitsus vabastada maamaksust REPRESSEERITUD tema kasutuses oleva elamumaa või õuemaa kõlviku osas.

Mida peab tegema täiendava soodustuse
saamiseks

Maksuvabastuse jaoks on vaja esitada avaldus kohalikule
omavalitsusele. Kellel on avaldus esitatud eelnenud aastatel,
need ei pea uut avaldust esitama.
Avaldust saavad esitada: riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime;
represseeritu või represseerituga võrdsustatud isik. Avalduse vormi saab valla infolauast või kodulehelt www.rae.ee/
blanketid-ja-vormid
Avalduses tuleb taotlejal märkida peale isikuandmete ka
pensionitunnistuse number. Represseeritul tuleb taotlusele
lisada ka represseeritu staatust tõendava dokumendi koopia.
Jaan Dello
maaregistri spetsialist

Rae vallavalitsus ootab
infot Jüri kirikuaeda
ja kalmistule maetud
soomepoiste kohta

Kaunist jõuluaega
ja ilusat aasta lõppu!
Marian Gorain, 6a.

Palume infot soomepoistest ehk Soome Talve- ja Jätkusõjas võidelnud Eesti vabatahtlikest, kelle viimne puhkepaik on Jüris. Lähedaste nõusolekul jäädvustame nende
mälestuse.
Ühendust palume võtta Rae valla kultuurispetsialisti
Kristi Aruga tel 605 6752, 522 5478 või kristi.aru@rae.ee
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uudised
Foto Rae Sõnumid

1. detsembrist on Uuesalul regulaarne bussiühendus Järveküla,
Peetri ja Tallinnaga.

Rae elanike teenistusse
on lisandunud kolm
uut bussiliini
Detsembrist on Rae vallas kolme maakonnabussiliini võrra tihedam liinivõrk
ning suuremad elamupiirkonnad on omavahel paremini ühendatud. Nüüdsest
saab ühistranspordi teenust kasutades liikuda edasi-tagasi suunal bussiga nr
162 Uuesalu külast Järvekülla ja Peetri alevikku ja Tallinna ning bussidega nr
134 ja 132A Vaidast Jüri alevikku, Rae külla, Järvekülla, Peetrisse ja Tallinna.
Vallavanem Mart Võrklaev tunneb heameelt selle üle, et bussitranspordi võimalused on oluliselt paremaks muutunud. “Busse peab sõitma seal, kus toimub elu ja vald
on selle nimel pikalt tööd teinud, et liinivõrk pidevalt täieneks,” kõneles Võrklaev,
kes loodab, et uued liinid võimalikult palju
ka kasutust leiavad.

Uuesalu suund

Busside sõidugraafiku kohta ütleb vallavanem, et uute liinide avamisel tavaliselt jälgitakse mõned kuud, kuidas liin käivitub,
palju on kasutajaid ja millised on erinevad
ettepanekud ning siis vastavalt võimalustele ja soovidele ning reaalsele kasutusele
aegu ka korrigeeritakse.
Uuesallu sõidab buss nr 162 tööpäeviti
seitsmel korral, nädalavahetuseti ning riiklikel
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pühadel kolmel korral. Kõik Uuesalu ja selle
lähipiirkonna piirkonna koolilapsed, kes on
seni kasutanud koolibussina tuntud siseliini R6 või R8, saavad nüüd sõita kooli ja tagasi bussiliiniga nr 162. Peetri–Järveküla ja
Uuesalu vahel sõidab buss nr 162 samal marsruudil ja aegadel, nagu sõitsid enne koolibussid. Sõiduõiguse saamiseks tuleb lapsevanemal
esitada lapse eest Rae vallavalitsusele taotlus,
mille vorm on leitav valla e-teeninduses
https://iseteenindus.rae.ee

Rae küla – Jüri – Vaida

Vaidasse sõidab buss nr 134 tööpäeviti kolmel korral. Nädalavahetuseti ja riiklikel pühadel on sõidugraafikus üks sõit. Kuid lisaks
liinile 134 täiendab sõiduvõimalust bussiliin
nr 132A, mis sõidab Vaidasse kahel korral
nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti.

Bussi nr 132A marsruut lisab uusi väljumisi ka Rae küla elanikele. Balti jaamast
alustav buss sõidab läbi Peetri Järvekülla,
sealt edasi Rae külla, Jürisse, kust mööda
Vana-Tartu maanteed pidi jõuab Patikani ning suundub Tartu maanteele ja jõuab
Vaida alevikku.
Bussi nr 132A alustamise tõttu on
toimunud väike muudatus bussi nr 132
graafikus, kus on nüüd üheksa väljumise
asemel kaheksa. Nr 132 sõidugraafikust ei
leia enam Balti jaamast kell 18:05 väljumist,
kuid samal ajal väljub nüüd buss 132A.
Vallavanem lubab, et vallavalitsus jätkab
kindlasti aktiivset tegevust ülevallalise liinivõrgu tihendamiseks. „Töös on bussiliini
käimapanemine mööda ringteed ja bussiliin
Lagedile,“ rääkis Võrklaev, kes leiab, et katmata piirkondi või liiga hõreda liinivõrguga
piirkondi Raes veel leidub. Uute liinide avamise võimalikkus sõltub riigi antavast rahalisest toetusest. „Seega loodame siiralt, et
täna riigieelarves ette nähtud lisaraha ühistranspordiks Harjumaa Ühistranspordikeskusele ka eraldatakse ning jäetaks ka õigus
koostöös kohalike omavalitsustega otsustada selle kasutamine uute liinide avamiseks
või olemasolevate tihendamiseks.“
Liinide tihendamisele aitab kindlasti
kaasa aktiivne ühistranspordi kasutamine,
sest otsused tehakse sõltuvalt liini kasutajate arvust.
Bussiliinid on tasulised ning sõiduõiguse kohta saab infot pilet.ee lehelt.
RS

uudised

Elanike küsitluse
tulemused:
põhjapiirkonda
rohkem rohelust

Bärbel Salumäe on tegemas
volikogu liikmetele üleskutset
Rae fondi asutamiseks, mille
eesmärk on anda võimalus
taotleda ravimiseks raha kõigile Rae valda sissekirjutatud
elanikele, kelle ravikulude
katmine Eesti Haigekassast
on ühel või teisel põhjusel
võimatu.
Foto: Rae Sõnumid

Soodevahe külas Linnaaru tee 5a kinnistul on valminud purgla, kus võimalus tasu
eest ära anda reovett. Purgimas saavad
hakata käima kõik aktsiaseltsiga Elveso
lepingu sõlminud ettevõtted.
Lisainformatsioon www.elveso.ee.

Selle aasta kevadel viidi läbi Rae vallavalitsuse
poolt ellu kutsutud põhjapiirkonna elanike
küsitlus, mille eesmärk oli välja selgitada, mis
teeb kõige enam muret ja millega võiks uues
põhjapiirkonna üldplaneeringus arvestada.
Küsitlus tehti planeeringuga hõlmatud
alal, kus põhja- ja läänepiiriks on Rae valla ja
Tallinna vaheline administratiivpiir, lõunapiiriks perspektiivse raudtee Rail Baltic trassikoridori ja sellega külgneva ala piir ning idapiiriks Pirita-Ülemiste kanal. Põhjapiirkonna
üldplaneering on algatatud 2016. aasta novembris ja selle lõpliku heakskiitmiseni kulub
kokkuvõttes veel vähemalt neli aastat aega.
Üldplaneeringute arhitekt Stina Metsis
tõi küsitluse kokkuvõttes välja, et kõige rohkem vastajaid oli Rae küla elanike hulgas,
kuid vastused saadi ka kõikide teiste elamupiirkondade esindajatelt. Kõige vähem aktiivsed vastajad olid Assaku elanikud.
Küsitluse tulemused näitasid, et peamine
probleem on suhteliselt hõre ühistranspordivõrgustik, mistõttu kasutatakse peamise
liikumisvahendina eratransporti. Vastajad
sooviksid enam kergliiklusteid, mis on peamine probleem ennekõike Rae küla vastanute seas. Viimased viitasid korduvalt Tartu
maantee alt Peetri ja Rae küla vaheliseks
ühenduseks vajalikule kergliiklustunnelile.
Olenemata elukohast soovivad elanikud
üksmeelselt rohkem haljasalasid, parke,
spordirajatisi või platse ning igapäevaseks
eluks vajalike teenuste, nagu näiteks perearstikeskuste või piirkonna kaupluse olemasolu. Vastajad tõid sageli välja ka selle, et
sooviksid logistikaparkide suuremat eraldatust elamualadest, milleks sobib näiteks
kõrghaljastuse puhveralade rajamine.
Põhjapiirkonna üldplaneeringu jaoks
on vallavalitsus tellinud ka erinevad alusmaterjalidena kasutatavad uuringud nagu
mürakaart, liikuvusanalüüs, väärtuslike
põllumaade ning rohevõrgustiku väärtuste
uuring, mis valmivad 2018. aasta esimeses
pooles. Elanike küsitluse ja uuringute tulemuste analüüsi alusel on pidevas töös ka
planeeringu eskiislahenduse väljatöötamine. Järgmisel aastal korraldab vallavalitsus
kindlasti ka vahepealseid kokkuvõtvaid eskiisitutvustusi piirkondade kaupa.

Fred Seppen

RS

Kingitud Eluga koos asutatud Rae fond
kogus esimese viie päevaga üle 300 euro
Vähiravifondi Kingitud Elu juurde loodud
Rae valla elanike jaoks asutatud heategevusfond alustas 21. novembril Rae vallavolikogu istungil, kus Bärbel Salumäe palus kõigil Rae vallavolikogu liikmetel teha
oma südametunnistuse järgi annetus Rae
fondi ning üleskutsele järgnevatel päevadel koguti fondi 353 eurot.
Oktoobrikuu lõpul algatas vähiravifond
Kingitud Elu kampaania, milles kutsus
Eesti inimesi üles toetama seitsmeaastase
Lagedi tüdruku Annabeli võitlust kurja
haigusega. Samal päeval, kui algas Annabeli
kampaania, pöördus Rae kultuurikeskuse
poole Rae vallavolikogu liige Bärbel Salumäe, kes olles ise Lagedi kogukonna liige,
elas täiest hingest kaasa Annabeli loole ja
tegi ettepaneku korraldada vähiravifondi
kampaania toetuseks eraldi Rae valla sisene
heategevusaktsioon, et kindlustada Annabeli raviks vajaliku summa kogumine.
Erinevad meediakajastused, eriti aga
Annabeli lugu ETV „Pealtnägijas“, puudutasid inimesi sügavalt ning oma panuse
Annabeli võitluse heaks soovisid anda nii
paljud eraisikud ja ettevõtjad, et lõpptulemus üllatas kõiki osapooli – kokku koguti
üle kolmesaja tuhande euro ja sellest lõviosa vaid ühe ööpäevaga!

Kampaania edu üle rõõmustasid siiralt
ka Bärbel Salumäe ja Rae Kultuurikeskuse
juhataja Toomas Aru ning Rae valla kultuurispetsialisti Kristi Aru, kellega koos
Rae valla kampaaniaplaane oli peetud.
Olgugi, et Annabel enam lisakampaaniat
ei vajanud, oldi ühisel arusaamal, et mõtet Rae valla heategevuskampaaniast võiks
vastavalt muutunud oludele edasi arendada
ning võtta eesmärgiks anda omapoolne panus sellesse, et kui järgmine Rae valla elanik
sarnast toetust peaks vajama, on vastavas
fondis juba algkapital olemas ja abivajajate
vaade eesootavale veidi lootusrikkam.
Fond on annetusteks avatud igal ajal,
toetamiseks tuleb sobiv summa kanda SA
Hille Tänavsuu Vähiravifondi Kingitud
Elu kontole, lisades märksõnaks „Rae“.
Toetusi kogutakse avalikult ka kõigil Rae
kultuurikeskuse korraldatud sündmustel
alates 24. novembrist 2017.
SA Hille Tänavsuu Vähiravifondi
Kingitud Elu kontod:
Swedbank: EE212200221059073061,
SEB pank: EE211010220228917224,
LHV pank: EE137700771001442514,
Danske pank: EE133300332166860001,
Nordea pank: EE591700017003638161

Rae vallas on avanenud
võimalus reovee purgimiseks
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kogukonnaelu

Laine Randjärv volikogu istungit juhatamas 21. novembril.

Foto: Rae Sõnumid

Laine Randjärv: valla trump
on meeldiv elukeskkond
Rae vallavolikogu esimees Laine Randjärv
lubab oma uues ametis hea seista selle eest,
et istungitel valitseks töine meeleolu ning
omavalitsuse arengu eest vastutavad saadikud ei kulutaks väärtuslikku aega isiklikeks
solvanguteks. „Üksteist ei tohi alandada
– kui kritiseerid teemat, ära kritiseeri inimest!“ kõlab suurte poliitiliste kogemustega Randjärve põhimõte.
Paljud ilmselt ei tea, et Laine Randjärv
elab Rae vallas. Kuidas siiakanti sattusite?
Olen kaks ja pool aastat Peetris elanud. Hakkasin Tallinna ja selle lähiümbrusse elamist
otsima, kui Tartus otsad kokku tõmbasin.
Otsisin uut kodu erinevatest kohtadest ja
käisin vaatamas üle 20 korteri. Valik langes
Kuldala kasuks ja olen sellega väga rahul.
Olete sündinud Moskvas ning elanud
pikalt Tartus ja mõnda aega Tallinnas.
Kuidas tundub elu linnaäärses asumis?
Moskvas sündisin seetõttu, et mu vanemad õppisid seal. Olin poolteist aastat
vana, kui Eestisse elama tulime. Tallinnas
hakkasin korterit üürima alates 2007. aastast, kui ministriks tulin, ent kodutunne
oli rendikorteris elades ikkagi Tartus. Täna
tunnen, et Peetris on ülimõnus elada. Üks
naaber ütles, et „see on parim koht Tallinna kesklinnas elamiseks”. Tõepoolest.
Logistiliselt on Peetri väga heas asukohas.
Tallinna südalinna on otsetee ning kerge
vaevaga saab võtta suuna ka
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Rakvere või Tartu poole. Päris maainimeseks mind aga pidada ei saa, sest
Peetri alevik on oma elukeskkonna ja
teenuste poolest isegi linnalikum kui nii
mõnigi Eesti väikelinn.
Kui Teile tehti ettepanek asuda Rae vallavolikogu esimeheks, siis kas jah-sõna
tuli kiiresti või võtsite mõtlemispausi?
Võtsin paaripäevase mõtlemispausi. Mulle
pakuti volikogu esimehe kohta esimesena,
sest mul oli päris hea valimistulemus, mis
tuli minu jaoks suure üllatusena. Usalduskrediit on suur ning selle eest tänan Rae
valla elanikke. Olen olnud Tartu linnapea
ja seetõttu oman ettekujutust kohaliku
omavalitsuse tööst. Volikogu esimehe töö
pole pelgalt koosoleku juhatamine või kord
kuus kohalkäimine. Tähelepanu nõuab nii
fraktsioon, koalitsioonipartner kui ka vallavalitsus, kuid eelkõige siiski valla elanikkond. Mingil määral sarnaneb minu uus
töö riigikogu aseesimehe omaga.
Olete olnud ka riigikogu aseesimees.
Mis vahe on juhtida 101-liikmelist parlamenti või 25 inimesest koosnevat volikogu?
Toon paralleeli koorijuhtimisest, kus tuleb
juhatada näiteks 20- ja 5000pealist koori.
Süsteem on ikka sama. Koorijuhtimise puhul on teada lugu, taktimõõt ja tempo. Vallavolikogu või riigikogu istungil on paigas
konkreetse päeva teemad ning see, kes ja mil-

lal sõna saab võtta. Palju manööverdamisruumi pole. Istungitel korra hoidmine sõltub paljuski juhataja karismast ja sellest, kas
temast peetakse lugu.
Millistest põhimõtetest volikogu tööd
juhtides lähtute?
Esimene asi on üksteisest lugupidamine,
elementaarne viisakus ja suhtlemine. Üksteist ei tohi alandada – kui kritiseerid teemat, ära kritiseeri inimest!
Kas Rae valla järgmise aasta eelarve on
suures osas paigas või hakkate seda alles
pusletükkide haaval paika panema?
Eelarve on suures osas paigas, sest ettevalmistused algasid juba kevadel. Uus volikogu saab oma nägu näidata 2019. aasta
eelarvet planeerides.
Tartus on viimastel aastatel olnud kombeks rakendada kaasavat eelarvet ehk
küsida mõnede investeeringute eelistuste kohta elanikelt arvamust. Kas Rae
vald võiks selles suhtes eeskuju võtta?
Sellest on räägitud. Usun, et kodanike
kaasamine on teretulnud. Kui Tartu linn
on küllaltki kompaktne ja elanikud tunnevad, et saavad kaasava eelarve käigus
langetatud otsusest osa, siis Rae vallas
räägime viiest suurest asumist ja 27 külast,
mis paiknevad küllaltki hajutatud territooriumil.
Seetõttu on valdavat osa elanikke kor-
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raga puudutavaid või huvitavaid investeeringuid keeruline välja mõelda. Tartu
süsteemi kopeerimine pole mõistlik, vaid
peame oma tee leidma. Võib-olla teha küsitlus mõne suurema sündmuse korraldamise kohta?
Mulle on jäänud mulje, et Rae valla
eelarve ümber arutletakse põhiliselt
volikogu istungitel. Avalikku arutelu ja
heas mõttes vaidlust ei toimu. Kas ma
eksin?
See ongi tavaline praktika, sest rahvas
on andnud oma hääle ja volitanud just
neid inimesi valda puudutavaid otsuseid
langetama. Eelarve tegemine on hästi
keeruline protsess, mida kõrvalt vaadates on raske hoomata. Sain 2002. aastal
Tartu abilinnapeaks hariduse ja kultuuri
valdkonnas sügisel ning eelarve kinnitati
detsembris. Ka siis tundus mulle, et haridusse ja kultuuri peaks rohkem raha suunama. Kahe aasta pärast sain Tartu linnapeaks ning selleks ajaks olin nüanssidega
palju paremini kursis. Teadsin, palju kulub tee-ehitusele ja mida on vaja ära teha
sotsiaalvaldkonnas. Tahan öelda seda,
et Peetri elanik ei pruugi mõista Patika,
Vaida või Lagedi inimeste muresid ning
vastupidi. Volikogu liikmed on erinevatest piirkondadest ja otsused langetatakse
ühise arutelu käigus. Suured prioriteedid
on paika pandud valla arengukavas ja
seal saavad kõik sõna sekka öelda. Nagu
ka üldplaneeringus.
Räägime suurtest projektidest. IRLi
esindajad on pikalt rääkinud trammitee
pikendamisest Jürini. On see Rae valla
järgmiste aastate prioriteet?
See pole paha mõte, kuid on ka teisi prioriteete. Trammiliiklus parandaks oluliselt
Tartu maantee läbilaskevõimet. Märkimisväärne osa trammiteest jääks Tallinna territooriumile ja see eeldab kindlasti
koostööd pealinnaga. Alati tasub suurelt
mõelda.
Andke palun värsket infot uute lasteaedade ja koolide kohta!
Lagedi lasteaed avatakse jaanuaris, Järvekülla ja Peetrisse on planeeritud lisaks
kokku kaks lasteaeda, Uuesallu on plaan
ehitada lasteaed koostöös.
Jürisse pidanuks tulema riigigümnaasium, kuid valitsuse vahetuse järel prioriteedid muutusid ja fookus läks Tallinnale.
Rae vallal puudub tunnuslause ja oma
Eiffeli torn ehk laiemalt tuntud maa-

märk või atraktsioon. On see Teie meelest probleem?
Kõik kohad ei pea Eiffeli torne täis olema.
Võib-olla inimesed kolivadki linnadest
Rae valda selle pärast, et rahu saada. Rae
valla tõmbenumbritena tõstan esile selliseid spordiga seotud kohti nagu Spot of
Tallinn ja Golf X Rae. Tulevikus võib neile
lisanduda kavandamisel olev Peetri Keskus.
Meie trumbiks on siiski meeldiv
elukeskkond. Mulle väga meeldib, et
asumite vahele on rajatud ja rajatakse
juurde kergliiklusteid, kus saab mugavalt sõita jalgratta ning rulluiskudega
või joosta.
Tartu slogan „Heade mõtete linn“ valiti
üheksakümnendate keskel välja rohkem
kui 900 variandi hulgast. Inimesed lõid
selles projektis üliagaralt kaasa. 2007. aastal lisati sellele suvekampaania eesmärgil
„Tartus näeme“. Tean, et Rae vald on omale tunnuslauset otsinud. Ju siis pole sobivat veel leitud. See initsiatiiv peaks tulema
alt üles. Kui huvi on, võib uue konkursi
korraldada.

taja. Kas Teil on kavas end selles vallas ka
Rae vallas rakendada?
Mind kutsuti Patika koori juhatama, kuid
mul lihtsalt pole kahjuks ajalist ressurssi.
Juhatan kolme koori: minu enda loodud
Tarmeko kammerkoor, Tallinnas tegutsev
meeskoor Akadeemiline Meeste Lauluselts ja abidirigendina Tartu meeskoori
Akadeemiline Emajõgi. Samas juhatasin
suvel Jüri Klunkeril ühendkoore ja sellist tegevust harrastaksin hea meelega ka
edaspidi.
Milline näeb Rae vald välja kümne aasta
pärast?
Selle aja peale võiks trammitee Jürini küll
valmis olla. See võiks kulgeda läbi Peetri
ja Järveküla, et elanikel oleks võimalikult
mugav ühistransporti kasutada. Kindlasti
on hoogustunud elamute ehitustegevus
Lagedil ja Vaidas. Selleks ajaks on avardunud sportimisvõimalused ja tehtud juurde
terviseradasid. Ühesõnaga – et Rae valda oleks lihtne tulla, siit oleks mugav laia
maailma minna ja siin oleks mõnus elada.
Andres Kalvik

Olete erialalt koorijuht ja muusikaõpe-

Vana-aastaõhtuks
Rae valla elanikuks!
Rae valla elanikuks olemine
annab soodustusi ja võimaldab
taotleda toetusi
Koduomanikud saavad
maamaksuvabastuse

Registreerudes koduvalda toetad kodukoha arengut
Toetused ja soodustused elanikele
www.rae.ee/toetused-ja-soodustused
Koduomaniku maamaksuvabastus
www.emta.ee/et/eraklient/maa-soiduk-mets-hasartmang/maamaksust#4
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Turismipaigana
võiks Rae kõne
alla tulla küll
Rae valda seostatakse peamiselt Tallinna läheduse, uuselamurajoonide, logistikakeskuste ja piirkonnaga, mille elanikkond kasvab kiiresti. Turismile, mis
moodustab koos kaudsete mõjudega ligi seitse protsenti Eesti sisemajanduse
kogutoodangust, pole aga omavalitsuses piisavalt tähelepanu pööratud, nendivad kõikide volikogusse kuuluvate erakondade juhid. Kuid kui palju panustada turismile või peaks mõtlema eelkõige meeldiva elukeskkonna peale?
Jüri külje all Kivi turismitalu pidav volikogu liige Raivo Uukkivi on kindel, et
turismile tuleb rohkem rõhku panna. „Esmalt tuleb langetada otsus – kas turism
on Rae valla prioriteet või mitte,“ alustab
Uukkivi. „Tuleb analüüsida, millises suunas turismile keskenduda. Meie plussiks
ja miinuseks on liigne lähedus pealinnale. Üks uus suund võiks olla näiteks
tööstusturism. Huvilised saaksid külastada
meie eritahulisi ettevõtteid nagu Kalev või
ABB. Pelgalt kultuskividega me turiste ei
meelita. Võiksime turunduses paremini ära
kasutada Rae valla virtuaaltuuri, millega
saab tekitada huvi tulla ka loodusesse virtuaalselt nähtut kaema.“

meenutab, et aastaid tagasi oli päevakorras
rajada Harjumaale Väike-Eesti teemapark.
Erinevad omavalitsused soovisid sellele riigipoolset toetust saada ning Harju
Omavalitsuste Liit koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega korraldas
omavalitsuste vahel lausa asukoha valiku
võistluse. Rae vald võitis, park tulnuks
Tartu maantee ja Tallinna ringtee nurka planeeritava Ameerikanurga äripargi
vahetusse naabrusse, kuid siis tuli majandussurutis. „Kaks aastat tagasi käisin
projektiga EASis, kuid neile see ei olnud
atraktiivne,“ räägib Uukkivi.

Turist sõidab Harjumaalt läbi

Rae vallavolikogu aseesimees Agu Laius
on aga seda meelt, et kuna piirkonnas
puudub atraktiivne looduskeskkond nagu
näiteks Lõuna-Eesti kuppelmaastik, tuleb
panustada eelkõige nišivaldkondadele.
Hästi on tema sõnul õnnestunud Vaskjalas
asuvasse Rae vanasse koolimajja rajatud
küla seltsimaja, mis pakub loomeinimestele üle terve maailma võimalust eneseväljenduseks.
„Kõige rohkem turiste käib minu hinnangul praegu Golf X Raes. Mul on väga
suured ootused Aaviku külla kerkiva suusamäega, mida peaksime maksimaalselt
ära kasutama. See pakuks huvi nii kohalikele inimestele kui ka välisturistidele,“
ütleb Laius. „Rae valla eeliseks on ettevõtluse seisukohalt logistiliselt hea asukoht.
Ma ei usu, et vald peaks vägisi suuri turis-

Sihtasutuse Põhja-Eesti Turism nõukokku
kuuluv Uukkivi peab Rae valla peamisteks
vaatamisväärsusteks Lagedil asuvat Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumit ja Jüri kirikut.
Väiksemaid söögikohti Rae vallas jagub, kuid suurte ürituste toitlustamisega
jäädakse Uukkivi hinnangul hätta. „Välisturistide grupid sõidavad Harjumaalt
läbi näiteks Vihula valla mõisatesse ja
Rakveres asuvasse spaasse või mööda
„viinateed“ Lätti. Siin on tervel Harjumaal
mõtlemist, et kuidas see voog peateedelt
maha keerama meelitada. Ööbima jäävad
valdavalt haagissuvilate ja autoelamutega
matkajad.
Suurtest maakonnaülestest turismiprojektidest on aeg-ajalt räägitud. Uukkivi
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Lõbustuspark Läti turistide
meelitamiseks

Pealtvaates. Aarne Vesi
Fotod: Rae valla fotokonkurss 2016

Naabripõld. Inga Jalandi
mirajatisi tegema hakkama. Need ei oleks
rahaliselt tasuvad.“
Vallavolikogu liige Oleg Tšubarov soovitab aga suurelt mõelda. „Miks ei võiks
Rae valda kunagi kerkida sarnane lõbustuspark, nagu on Soomes Linnanmäel?“ küsib
Tšubarov. „Vaba maad meil on ja säärane
lõbustuspark meelitaks siia ka Läti turiste.
Peaksime mõtlema ka selle peale, et külalistele jääks Rae vallast niivõrd ere mälestus, et
nad muljeid jagades meile tasuta reklaami
teeks. Käisin mõni aeg tagasi Gruusias, kus
üks mees meile leivaküpsetamise kõrval
ka ajaloost rääkis. Sõbrad käisid ka samas
kohas ja kokku saades meenutame kogemust hea sõnaga. Kuna Tuhala nõiakaevu
laadset objekti meil pole, võiks suuremat
tähelepanu pöörata käsitööle.“

kogukonnaelu
Linnalähedus tuleb
atraktsioonide
arendamisel
kasuks
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse konsultant-turismikoordinaator
Hülle Saarts, millised turistid Rae
valda külastavad ja kui suurt potentsiaali näete?
Kuna sellekohane statistika riigil
puudub, siis pigem võib arvata, et Rae
valda külastab turist, kes käib aktiivseid tegevusi pakkuvate teenusepakkujate juures. Näiteks golfiturist, kes
käib Golf X Rae radadel mängimas.
Rae vald piirneb Tallinna linnaga ja
on seega väga linnaline piirkond turismi, eelkõige välisturismi mõistes.
Seega on Rae valda külastav turist
linnast päevase tripi ostnud külaline,
kuid kuna seal väga palju vaadata ei
ole, siis tegelikkus on see, et turist
sõidab Rae vallast lihtsalt läbi.
Milliseid atraktsioone võiks Rae
valda rajada?
Maakonna turismikoordinaatorina
oleksin väga õnnelik, kui uusi atraktsioone Harjumaale, kaasa arvatud
Rae valda tuleks. Aga ma ei saa olla
promootoriks, kes ütleb, mis need
olema peaksid. Kindlasti peaks see
olema midagi ägedat, mida mujalt
meile vaatama ja tarbima tullakse.
Jüri terviserada on talvel suurepärane koht suusatamiseks.

Rae vallal on suur potentsiaal
sporditurismis

Rae Vallavanem Mart Võrklaev tunnistab,
et lasteaedade, koolide ja kergliiklusteede
ehitamise kõrval on turismi arendamine jäänud tagaplaanile. Võrklaev on seda
meelt, et tänasel päeval tuleb ennekõike
keskenduda spordi ja liikumisega seotud
rajatistele, mis pakuksid vaba aja veetmise
võimalusi ka kohalikele elanikele.
2020. aastal peaks valmis saama Jüri
gümnaasiumi täismõõtmetes staadion
ning see tähendab, et erinevate alade
tippsportlastele on loodud treenimiseks
väga head tingimused. Jüris saab siis pidada nii kergejõustikuvõistlusi kui ka jalgpallimänge.
„Viie kuni seitsme aasta pärast saab ehk

Foto: Heiki Rajalo

Aaviku küla suusamäel ühe nõlva avada.
Hindan kõrgelt ka Jüri terviseradasid. On
olnud talvesid, kus suusarajad on püsinud
varakevadeni ja see on toonud siia harrastajaid ka ümberkaudsetest omavalitsustest,“ sõnab Võrklaev. „Spordisõpradele
pakub kindlasti lisaväärtust Kurna mõisaparki rajatav 1,8 kilomeetri pikkune 18
korviga discgolf’i-rada, mis annab võimaluse korraldada ka rahvusvahelisi võistlusi.“

Sportlased vajavad majutust

Võrklaev on kursis, et treeninglaagrite ja
võistluste korraldamisel kerkivad päevakorda probleemid majutusega. Spot of
Tallinna juht Mait Meriloo kinnitab aga,
et teema on päevakorras juba praegu.

Täispikk tekst RSi portaalis

„Meil käib treenimas palju sportlasi
Soomest, Lätist ja Venemaalt, kaugemad
külalised on tulnud USAst ja Lõuna-Aafrika Vabariigist,“ loetleb Meriloo. „Ülemiste hotell pole kaugel ja Tallinnast leiab
ka odavamat majutust, kuid eelkõige ollakse huvitatud ööbimisvõimalusest vahetus läheduses. Kui magamiskoht ei asu
kohe keskuse kõrval, siis pole suurt vahet,
kas sõita kolm või kümme kilomeetrit.“
Merilool on Spot of Tallinna kõrval
kinnistu olemas ja ta on kaalunud sinna
ka sportlastele mõeldud hosteli ehitamist.
Üksinda ei soovi ta aga katsumust ette võtta, kuid on huvitatud koostööpartnerite
kaasamisest.
Andres Kalvik
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Rae volikogu
tunnustas
tänukirjaga
külaliikumise
aktivisti Taivo
Laheranda
Taivo Laherand
Rae valla 151.
aastapäeva peol
Järveküla koolis.
Foto: Rae Sõnumid

Tunnustuse pälvinud Taivo Laherand on
Rae valla külaliikumise üks eestvedajaid
ning Rae valla alevike- ja külavanemate
seltsi loojaid.
Lisaks on ta pälvinud tunnustuse pikaajalise vabatahtliku töö eest Suursoo külavanemana. Taivo oli külavanem aastatel
2001–2017 ning tänu kodukoha patriotismile ja eestvedamisele on Suursoo külast
välja kasvanud ühtehoidev ja traditsioone
väärtustav kogukond.
Rae valla alevike- ja külavanemate selts
märgib, et Taivo on teotahteline ja sihikindel isiksus, kes väärtustab oma põlvnemise juuri ja usub elu võimalikkusesse ka
Rae valla ääremaal.
RS

Valla 151. aastapäeva tähistati Järveküla koolis. Traditsiooni kohaselt tunnustatakse valla aastapäevapeol teenekaid
kodanikke ja antakse üle tunnustused
heakorrakonkursi Kaunis Kodu võitjatele (fotol). Kontserdi andsid tänavu
Ott Lepland ja Siim Aimla swingband.
Tantsumuusikaga varustas Ennu Ratas.
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Valla aukodanikele Lembit Sallile ja Siiri Laidile anti üle Rae vallavapi teeneteplaat 24. novembril toimunud Rae valla 151. aastapäeval. Rae valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena vallale pikaajaliselt osutatud väljapaistvate teenete eest.
Foto: Rae Sõnumid

Rae valla uus aukodanik
on Siiri Laid
Volikogu kiitis Jüri gümnaasiumi direktori,
Rae Huvialakooli õppejuhi, Jüri perekoori
dirigendi ja MTÜ Jüri Gümnaasiumi
Vilistlaskogu juhatuse esimehe ettepaneku heaks, kuna Siiri Laid on väga mitmekülgne inimene, kes oma panuse kaudu on
vajutanud jälje nii haridus-, kogukonnaellu
kui ka kultuuriellu.
Igapäevaselt töötab Siiri Rae Huvialakooli direktorina, kus tema igapäevatööks
on kooli arendustegevuse, meeskonna (64
õpetajat), õpilaste (üle 700) juhtimine ning
tegevuste koordineerimine kõikides Rae
valla üldhariduskoolides. Ta on olnud Rae
Huvialakooli juht alates selle asutamisest.
Igapäevatöö kõrvalt panustab Siiri Rae
valla suurürituste korraldamisse, kus ta on
nii ideede väljapakkuja, elluviija kui ka kaasalööja. Tema ettepanekuid hinnatakse ja

oodatakse, tema objektiivne suhtumine on
aidanud kaasa ettevõtmiste õnnestumistele.
Aukodanik tegutseb eestvedajana kooli partnertegevustes ning on olnud üle
kümne aasta kaasategev üleriigilises 3.
klasside eesti keele tasemetööde koostamise protsessis.
Lisaks Rae Huvialakooli juhtimisele ja
õpetajatööle Jüri gümnaasiumis on aukodanik aastaid panustanud oma teadmistega vabariiklikes erialaorganisatsioonides.
Ta on MTÜ Eesti Huvikoolide Liidu juhatuse liige, maakondlike ürituste projektijuht, Rae Kultuurikoja liige, Vaskjala
küla elanike aktiivgrupi liige ja MTÜ Jüri
Gümnaasiumi Vilistlaskogu juhatuse liige.
Siiri Laid on oma tegemistes alati täpne, usaldusväärne ja toetav.
RS

Rae valla uus aukodanik
on Lembit Sall
1990ndatel Jüri, Vaida, Urvaste, Lagedi ja
Kiili kandi kaitseliidu taasasutamise eestvedaja Lembit Sall sai volikogu kõrgeima
tunnustuse – Rae aukodaniku tiitli.
Lembit Salli algatusel alustati 1993. aastal Raes noorkotkaste tegevusega ja sellest
veel varem loodi Kaitseliidu Jüri malevkond, kus alguses oli üle 300 liikme. Salli
käivitavat tegevust peetakse oluliseks, sest
Jüri malevkond tegutseb kaitseliidu Jüri
kompaniina edukalt siiamaani. Aukodaniku organiseerimisel soetati üksustele esimesed relvad ning esimene soomuk.
Malevkonna juhina oli tema õlul valla suurimates asumites ka patrullteenuse

korraldamine, mille eesmärk oli tollel ajal
sagedaste varguste ärahoidmine. Seda kõike tegi Sall mehaanikuna töötamise kõrvalt
vabatahtlikult, nagu organiseeris vajadusel
ka ehitiste objektivalvest teenitud rahast
abi kaitseliitlaste paljulapselistele peredele.
Malevkonna liikmed on hinnanud
kõrgelt Salli tugevat vaimu ja teotahet.
Lembit Sall on saanud mitmeid tunnustusi, millest viimane oli 2014. aastal Kaitseliidu I klassi teenetemedal.
Ettepanek anda Lembit Sallile valla
kõrgeim tunnustus tuli volikogu liikmelt
Ülo Timuskalt.
RS
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Draama- ja loovuslaager
tõi kokku 100 noort
24.–25. novembril toimus juba kolmandat
korda Rae valla koolide draama- ja loovuslaager. Jüri, Lagedi, Peetri, Järveküla ja Vaida koolidest oli kokku tulnud 100 noort.
Laagri avasõnas julgustas abivallavanem
Jens Vendel noori olema ettevõtlikud ning
loovad.

Esimesel päeval osalesid lapsed erinevates töötubades: tantsimine JJ-Streeti
tantsukooli õpetajate eestvedamisel, laulmine Jüri gümnaasiumi muusikaõpetaja
Hille Savi taktikepi all, meisterdamine
Rae valla noortekeskuse noorsootöötajate
juhendamisel ning näitlejameisterlikkuse

Hetk draama- ja loovuslaagrist Rae kultuurikeskuses.

nippe jagas Kristiina Suvi. Töötubades
õpitut kasutati lavastuses “Suur sünnipäev”. Etendus oli pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Lavastuse pani
kokku Rasmus Onkel. Heliga aitas etendust värvida Karmo Tihane. Läbi kahe
päeva jäädvustas laagri tegevusi videos ja
pildis Ott Kattel.
Reede õhtul enne pidžaamadiskot ja filmiõhtut üllatas lapsi Inga Lunge lõbusate
lugudega oma näitlejaelust.
Laagri korralduslikule poolele aitasid kaasa Rae valla noortekeskuse
noorsootöötajad Marii Rein, Marleen
Otsus, Kristel Lina, Ester Kängsepp,
Brey Velberk ja noortekeskuste juhataja Mari-Liis Küüsmaa, Järveküla kooli
näiteringi juhendaja Kärt Kaseorg-Korbe, Vaida põhikooli huvijuht Kristiina
Suvi, Lagedi kooli huvijuht Triinu Sepp,
Rae kultuurikeskuse kogukonnatöö
spetsialist Sandra Suurkask ning Rae
valla noorsootööspetsialist Mari-Liis
Paekivi. Üritusele panid oma sponsoritoodetega õla alla Balti Veski AS, Kadarbiku Köögivili OÜ, Swedbank AS ja
Vitamin Well.
Kärt Kaseorg-Korbe ja Triinu Sepp

Nii õpilased kui ka õpetajad näevad
rahvusvahelistes projektides suurt kasu
Erinevad õppimistegevused, riikide külastamised ja mahukad aruanded on Eesti, Sloveenia, Bulgaaria ja Itaalia koolid
ühtseks meeskonnaks liitnud. See kõik on
andnud nii õpetajatele kui ka õpilastele
hulgaliselt uusi teadmisi, võimaluse osa
saada teiste rahvaste kultuurist ja elust
ning loomulikult sõpru, kelleta enam elu
ette ei kujutaks.
Oktoobri keskel toimus viimane kohtumine Bulgaaria linnakeses Pravetsis,
kus toimus kõikide riikide õpilastele ühine põnev laagrinädal. Juba Eestis alustasid õpilased ettevalmistusega – koos tehti
käsitööd, mida heategevuseks kohapeal
müüa, ning korraldati annetuskampaania.
Õpilased olid kogu laagri vältel osalisteks
ühes suures heateos – raha koguti puuetega inimeste keskusele mänguväljaku
varikatuse ehitamiseks. Lisaks käsitöö tegemisele ja selle hilisemale müümisele tutvusid õpilased ka keskuse elanikega, tegid

nendega koos erinevaid tegevusi ja nägid
seeläbi väga lähedalt, kellele ja miks nad
kõike seda teevad. Ühisel peol laagri lõpus
anti üle ka kõnekas tšekk, millega annetati
kokku ligi 2500 eurot.
Bulgaarias elasid õpilased peredes, mis
andis neile võimaluse näha lähedalt ehtsat
kohalikku elu, saada osa bulgaarlaste piiritust lahkusest ning ohtrast heast toidust.
Nädala jooksul toimus lisaks õppimisele ja
töö tegemisele palju huvitavaid väljasõite,
mis andsid õpilastele võimaluse osa saada
hoopis teistsugusest kultuurist ja kommetest. Õpilaste enda sõnul meeldis selline
laager neile väga. Kõige rohkem olid nad
tänulikud võimaluse eest saada endale nii
palju uusi ja toredaid sõpru ning kogeda,
mida tähendab üks tõeline heategu. Arenes nende keeleoskus ning ka võime tulla
toime uues ja harjumatus olukorras.
Õpetajatele andis laager võimaluse
näha oma õpilasi sellistest külgedest, mil-

leks kiires koolinädalas tavaliselt aega napib. Ning nähtu põhjal saab öelda, et Eesti
õpilased on väga viisakad, töökad ja kohusetundlikud. Kordagi polnud vajadust
muretseda, et ega keegi hiljaks ei jää või
midagi unustab, meie õpilased olid väga
täpsed. Esialgne eestlaslik kohmetus läks
kiiresti üle ning hea klapp leiti nii bulgaarlaste, sloveenide kui ka itaallastega.
Nii õpilased kui ka õpetajad näevad
sellistes projektides suurt kasu, õpetab
ju suhtlemine ja erinevates olukordades
hakkama saamine neile seda kõige
olulisemat – kuidas olla inimene, märgata,
areneda ja elust kogemusi korjates läbi
minna. Ja kuigi sellega kaasneb õpetajatele
palju lisatööd, siis vaadates otsa oma
õpilastele, ei jää kahtlustki, et ka järgmisel
korral sellistest projektidest osa võetakse.
Nele Pilman
Jüri gümnaasiumi tugikeskuse juhataja
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Välismaa õpetajad
toovad Peetri kooli
Gruusiat ja Ameerikat
Eesti ettevõtted on hakanud töökäte puuduse tõttu järjest rohkem välismaalt inimesi palkama. „Moevooluga“ on kaasa
läinud ka Peetri kool, kelle kollektiivist
leiab grusiinlanna Tsira Andersoni ja
ameeriklase Peter J. Rocki. Rae Sõnumid
käis Tsira ja Peteriga koolimajas juttu ajamas ning uuris, mis vägi neid Eestisse tõi
ja kuidas Peetri noored rahvusvahelisel
areenil välja paistavad.
New Yorgi külje all New Jerseys üles
kasvanud Peter harrastas lapsepõlves lugemist, matkamist ning kitarri ja kontrabassi mängimist. 1992. aastal valiti Peter oma
kooli esindajaks HOBY organisatsiooni
õpilasreisil läbi Ida-Euroopa, mis oli tema
esimene kord Eestit külastada. Pärast
keskhariduse saamist asus Peter New Yorgis paiknevas Columbia Ülikoolis õppima
humanitaarteadusi. Bakalaureusekraad
käes, töötas ta teadurina Columbia Ülikooli ajaloo osakonnas. Seejärel jätkas haridusteed Michigani Ülikoolis arhitektuuri magistrikraadi omandades ja mitmeid
kursusi õpetades.
„Krõks“ käis Peteri peast läbi doktoriõppesse sisseastumisavalduste kirjutamise
ajal, kui ta oma noorimat last lasteaeda
viis. „Lasteaias ringi liikudes mõtlesin
endamisi, kui tore õhkkond seal oli ja kui
mõnus oleks nende imeliste lastega aega
veeta,“ meenutab ta. „Ülikoolis annab õppejõud loenguid noortele, kellel on juba
elus vedanud ja kes on eduteel. Põhikoolis saab laste arengut rohkem mõjutada ja
tähtis on hoolitseda selle eest, et kõik püsiksid ree peal,“ võrdleb Peter.

Igal nädalal 20 uut sõna

Peter õppis koos oma Eestist pärit abikaasaga Columbia Ülikoolis ja nad elasid
USAs kaksteist aastat. Peter pälvis teadustoetuse Fulbrighti programmi ja New
Yorgi Arhitektuurikeskuse poolt, mis
võimaldas tal perega Eestisse kolida ning
moodsat Eesti arhitektuuri uurida.
„Elu Ameerikas ei ole nii vaikne ja rahulik,“ selgitab Peter. „Jah, see on paljude
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jaoks unistuste riik, kuid tihtipeale ei saa
need tõeks. USA on äärmuste maa – seal
on rikkaid ja endaga hästi hakkama saavaid inimesi, kuid samas on hulgaliselt ka
hariduseta ja puudustkannatavaid kodanikke. Suur ebavõrdsus kajastub ka sealses haridussüsteemis. Elasime Bostonis,
kui meie vanem poeg pidi esimesse klassi
minema. Paraku asuvad Ameerikas head
linnakoolid piirkonnas, kus elavad jõukad
inimesed. Meie elasime kenas kohas, kuid
sealse kooli tase meid ei rahuldanud. Eestis on koolide tase võrdsem, mis on suur
eelis nii ühiskonnale kui ka haridussüsteemis töötavatele inimestele.“
2008. aastal Eestisse kolinud Peter tegeles esmalt teadustöödega ja kui need
said lõpetatud, hakkas otsima tööd koolis.
Peetri kool paistis silma oma uuendusmeelsusega ja sellele langeski Peteri valik. Peter annab intervjuu inglise keeles.
42aastane mees kinnitab, et pingutab kõvasti ja õpib igal nädalal eesti keeles 20 uut
sõna, jättes intensiivsemad õpingud suvevaheajaks, kuid pärast päevatööd ning
laste abistamist koduste ülesannetega ei
jää kiiremaks keeleomandamiseks paraku
aega. Kui eesti keel selgeks saab, ei välista
Peter kunagi ka Eesti kodakondsuse taotlemist juhul, kui seadusemuudatus lubab
topeltkodakondsust.
4.–8. klassile inglise keele kümblusmeetodil õpetamisel tuleb eesti keele mitteoskamine pigem kasuks, kinnitab Peter.
„Noored inimesed õpivad keelt nagu käsnad, imedes kõike uut endasse. Peetri kooli õpilaste inglise keele tase on väga-väga
hea, ja nad on huvitatud Ameerika kultuurist,“ tunnustab Peter. „Koolis õppisin
prantsuse keelt, aga Ameerika koolides
ei panda võõrkeelte õpetamisele nii palju
rõhku. Tegemist on väga suure riigiga ja
seal saab asjad inglise keeles aetud. Koolis
rõhutakse keeleõppe asemel loovusele ja
kriitilisele mõtlemisele.“
Lisaks inglise keelele annab Peter 8.
klassile karjääriõpetuse tunde, 6. klassile lisab ta inglise keele tundide raames

õpioskuste kursust ja 5. klassile arhitektuuri programmi. Peter on kursis, et paljudel Eesti noortel on soov siduda oma
tulevikku välismaaga, kuid ta manitseb,
et heaoluriikides ei pruugi olla rohi rohelisem. „Kurb, kui targemad ja säravamad
isiksused Eestist lahkuda tahavad. Peaksime püüdma teha Eestist võimalikult hea
riigi,“ räägib ta.

Kodus on Ameerika

Mustamäel asuvas kodus, tunnistab Peter,
valitseb neil ameerikalik õhkkond. Peteri
naine ja kolm last räägivad eesti, vene ning
prantsuse keelt koolis ja tööl, kuid kodus
tundub kõigile loomulik inglise keeles
suhelda. „Koduuksest sisse tulles on kõik
Ameerika. Tõime Ameerikast palju raamatuid – sirvin iga päev ka New York
Timesi – kuulame sealset raadiot ja me ei
vaata televiisorit. Loen inglise keeles uudiseid Postimehest ja Eesti Rahvusringhäälingust, kuid kahjuks pole ma Eesti eluga
veel eriti kursis. Naine ütleb, et Eestil on
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Õpetajad Tsira ja Peter kandideerisid meie kooli tööle inglise keele õpetajateks. Oma rahvusvahelise
tausta ja kogemuse tõttu saidki nad
valituteks. Inglise keelt emakeelena
kõnelev õpetaja annab õpilastele võimaluse õppida keelt keelekümbluse
meetodil. Peteri tunnis on õpilased
täielikult ingliskeelses keskkonnas.
Peter, kes töötab meie koolis kolmandat õppeaastat, on hooliv, oskab tähele
panna õpilast, märgata õppimise ja käitumise seoseid, tähtsustada õpioskuste
omandamist ja lõimingut ning oma tunnid on ta üles ehitanud lähtuvalt klassi
õppeaasta teemast. Peter tunnis õpivad
õpilased arutlema ja esseesid kirjutama.
Peter oma ideedega on sel aastal juhtimas ka ühte kooli töögruppi, mis keskendub just lõimingule.
Tsira alustas sel õppeaastal. Ta on
soe ja energiline õpetaja, kes on sulandunud kiirelt meie kooli kollektiivi. Erineva taustaga inimesi rikastavad koolikultuuri.
Katrin Piiriselg, Peetri kooli õppejuht

Ameerika Ühendriikidest pärit Peter J. Rock ja Gruusias sündinud Tsira Anderson lisavad Peetri kooli kooliperre rahvusvahelist mõõdet. 
Foto: Andres Kalvik
fantastiline president, kes on palju parem
kui Donald Trump,“ naerab Peter.
Iga kahe aasta tagant külastab Peter
ka oma kodumaad, et käia külas Floridas
elaval õel ja seal pensionipõlve veetvatel
vanematel. Ameerikasse naasmise plaane
tal aga pole. „Tahan olla Eestile kasulik ja
siia sulanduda. Tallinnas on väga rahulik
elada ja see väärtus kaalub üles rahalise
poole. Jah, Ameerikas teeniksin õpetajana
rohkem, kuid samas on seal ka elu palju
kallim. Euroopas ei too väike palk kaasa
nii palju probleeme kui Ameerikas, kus
vaesematel inimestel pole jõukamate kogukonda asja ja kus väiksema teenistusega vanemate lastel pole võimalust head
haridust saada. Teenin Eestis vähem, kuid
mul on siin rohkem hüvesid. Lisaks on
Euroopa linnad elamiskõlblikumad kui
USA omad, Mustamäel on palju rohelust
ja avarust. Ameerika linnades on rohkem
vägivaldset kuritegevust ja lõhe on erinevate ühiskonnakihtide vahel suurem,“
arutleb Peter.

Viie kuuga keel selge

Tsira soovib intervjuu anda eesti keeles,
kuid vabandab ette, et teeb palju vigu.
Tagantjärele võib siinkirjutaja öelda, et
kartus oli asjatu. Enne Eestisse kolimist
terve elu Thbilisis elanud Tsira õppis sealses ülikoolis araabia keelt ja kultuuri ning
andis Ameerika erakoolis „School of Tomorrow“ erinevaid õppeaineid. Kes tahab
kogeda suurt õppekoormust, neil oleks
paslik just sinna kooli minna, soovitab
Tsira. „Õppemaks on väga suur ja seepärast on lapsevanemad kooli suhtes väga
nõudlikud,“ lisab ta.
Seejärel teenis Tsira leiba erinevates
rahvusvahelise organisatsioonides, kus
kohtas ka diplomaadina töötanud tulevast abikaasat. Thbilisis elati koos kümme
aastat. Tunamullu abikaasa tööleping aga
lõppes ja üheskoos tuldi Tallinna. Ühisele
seisukohale jõudmine polnud aga kerge.
„Armastan väga Gruusiat ja ma ei tahtnud
Eestisse tulla,“ ütleb Tsira avameelselt.

„Mul oli Thbilisis väga hea töö, väga hea
elu ning mu ema ja sõbrad on seal. Aga
noh, elul olid teised plaanid...“
Tallinnas läks Tsira kohe eesti keele
kursustele ja lõpetas selle viis kuud hiljem
tasemel B1. „Eesti keel on raske, kuid mul
oli seda lihtsam õppida, sest oskasin eelnevalt väga hästi gruusia, vene, inglise ja
araabia keelt ning pisut vähem prantsuse,
saksa ja rootsi keelt.
Aasta alguses sai Tsira aru, et tema eesti keel on piisavalt hea ja tal tekkis soov
end õpetajana proovile panna. Tema vastu tundsid huvi veel Keila kool ja Muraste
kool, valik langes aga Peetri kooli kasuks.
„Atmosfäär on nii sõbralik ning direktor ja
õppejuht on väga head inimesed,“ ei koonerda Tsira kiitusega. „Tutvustasin kolme
kooli ka oma lastele ja nemad soovitasid
Peetri kooli tulla. Kaks vanemat last tulid
ka siia õppima, noorim ei tahtnud emaga
ühes koolis olla.“

Kus on päike?

Peetri alevik on Tsira perele niivõrd meeldima hakanud, et päevakorras on vahetada Tallinna kesklinnas asuv elamine maja
vastu kooli lähedal. Palju kaugemale Tallinnast ei taha terve elu kesklinnas elanud
Tsira kolida, sest ta pelgab metsa.
Alates septembrist 4. ja 5. klassile
inglise keelt õpetav Tsira kasutab tunnis
grammatika õpetamisel ka eesti keelt,
seitsmendikega suhtleb aga ainult inglise
keeles. „Olen väga üllatunud, et noored
nii hästi inglise keelt oskavad,“ täpsustab
45-aastane õpetaja. Keelte peale on annet
ka Tsira kolmel lapsel, kes valdavad vabalt
eesti, gruusia, vene, inglise ja prantsuse
keelt. Omavahel suheldakse inglise ja vene
keeles.
Eestlaste tagasihoidlikkuse ja kinnise
loomuga on Tsira juba harjunud. Talle on
sümpaatne siinsete inimeste otsekohesus,
Gruusias püütakse jutuga tihtipeale asjadest ilusam mulje jätta.
Eestis on temperamentsel Tsiral ainult
üks probleem – päike. Õigemini selle puudumine. Õnneks pole Tsiral mahti selle
pärast palju muretseda, sest suur töökoormus – lisaks Peetri koolile annab ta tunde
ka Tallinna Keeltekoolis – viib mõtted mujale. Kui koduigatsus endast märku annab,
kutsub Tsira grusiinlannadest sõbrannad
külla ning üheskoos räägitakse gruusia
keelt, kuulatakse kohalikku muusikat ning
süüakse lobianit ja hatšapurit. Kohustuslikus korras käiakse kaks korda aastas kogu
perega ka Gruusias akusid laadimas.
Andres Kalvik
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Vaida põhikooli direktor Piret Hallik koos õpilastega juurdeehitise avamisel tänavu oktoobris 

Foto: Andres Kaev

Vaida kool nimetati
Harjumaa turvalisimaks
Harjumaa turvalise kooli rändkarikas jõudis tänavu Vaida põhikooli, kus saadud
tunnustus lisas kindlust, et kõik, mis seni
on tehtud, on olnud selle nimel, et kooli
headust tunnetatakse nii seest kui ka märgatakse väljastpoolt.
Kool on saanud viimasel kahel aastal kaks juurdeehitist ning renoveeritud
on enamik maja vanast hooneosast. Rae
vallavanema Mart Võrklaeva sõnul ei
tähenda investeering kooli kunagi ainult
olmetingimuste parandamist, see on põhi
kõikide võimaluste loomiseks, mida Vaida
koolis on targasti ära kasutatud.
„Turvaline kool? See, et kool peab vastama
teatud erinevatele seadusandlikele nõuetele ja
kriteeriumitele, on ju ilmselge. Kuid see ei tee
veel koolist turvalist kooli. Mina tõlgendan
seda nii: koht, kuhu tahan tulla, koht, kus tahan olla ja vahel ei taha äragi minna. Järelikult
– siin lihtsalt ongi lihtsalt nii hubane, turvaline ja hea, mõeldes selle all nii kooli õpi- ja
töökeskkonda, omavahelisi suhteid kui ka
eetilisi tõekspidamisi, väärtushinnanguid,“
arutleb Vaida kooli direktor Piret Hallik.
Sellest aastast kooliperega liitunud sotsiaalpedagoog Margit Kartau leiab samuti, et kool on hubane ja armas nii seest kui
ka väljast. Ja siin on hoolivust. „Märkame,
hoolime ja oleme üksteise jaoks alati olemas,“ kõneleb Kartau.
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Hoolivus ongi Vaida koolis oluline
ja paljusid tegevusi läbiv märksõna, mis
ühes turvalises koolis olema peab. Kartau
ei salga, et kooli direktor Piret Hallik on
lühikese ajaga ära teinud uskumatu töö ja
muutnud kooli unistuste kooliks. Me oleme väike kool – vaid 130 õpilast. „Usun,
et meie väike armas kool teeb silmad ette
paljudele suurtele koolidele, kus õpilased
kipuvad anonüümseks jääma,“ resümeerib
Kartau.
Abivallavanem Madis Sarik lisab kooli direktori suureks tunnustuseks, et juba
projekteerimisprotsessis mõtles ta sellele,
kuidas teha nii, et Vaida koolist saab kodune kool. Kuidas teha nii, et vanem ei pea
muretsema, kui lapsel on käimas koolipäev. Direktor Piret Hallik on maja karbile

andnud sisu kõige paremas tähenduses.
Sotsiaalpedagoogi jaoks tähendab turvalise kooli rändkarika jõudmine Vaida
kooli ennekõike seda, et tiitliga kaasa tuleb
tunne, et me pole üksi. See, et kool korraldab regulaarselt tuletõrjeõppusi ja erinevaid turvalisuskoolitusi, on tegevus, mis
ei tohiks ju puududa ühestki tänapäeva
koolist.
Kartau avab lõpetuseks veel ühe tahu
Harjumaa kõige uuema turvalise kooli
juures. Koolil on olemas küll kõik vajalikud turvanõuded – kaamerad, tuletõrjesüsteemid, turvauksed ja kooliraadio, kuid
kooli hing on tädi Valja. „Tema teab, näeb
ja aitab alati.“
Signe Heiberg

Kool ehitab inimese eluloo esimese korruse
Kooli direktor Piret Hallik kõneles oma rändkarika vastuvõtmise kõnes, et meie
kui inimeste lugu algab sündimisega. Kodust saame kõige olulisema – maja ehituse
võrdluses vundamendi. Kool ehitab esimese korruse. Osa inimeste kujuteldav maja
kerkib sealt edasi kahekorruseliseks, osal kõrgemaks, mõni saab valmis pilvelõhkujaga, mõni ei tahagi rohkem, kui olla armsas puidust kodus, kus on vaid üks korrus.
Põhiline on see, et vundament ja sellele laotud esimene korrus peavad olema tugevad. Vaida koolis panustatakse hoolimisse, sest selles sisaldubki suur osa turvatundest, millest sõltub esimese korruse tugevus.
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„Turvalise kooli“ eesmärk on aidata ja toetada koole turvalisuse laiapõhjalisel enesehindamisel, pakkudes selleks Maailma Terviseorganisatsiooni
praktikale toetuvat hindamistööriista ning nõustamist ja sisendit arengukavadesse. Projekti käigus kaardistatakse kooli riskid ja selle raames täidavad koolide töörühmad enesekontrolli küsimustikud, viivad läbi küsitluse
lastevanemate seas ning neid külastab ka „Turvalise kooli” komisjon, millele saavad oma asjakohase arvamuse edastada kooli õpilased.
Turvalist kooli on Harjumaal konkursi korras valitud aastast 2012.
Kuue aasta jooksul on konkursil osalenud 26 Harjumaa kooli.
Tiitel turvaline kool on eelnevatel aastatel omistatud Kuusalu keskkoolile – 2012, Ääsmäe põhikoolile – 2013, Laulasmaa koolile – 2014, Saue
gümnaasiumile – 2015 ja Loo keskkoolile – 2016.
Mitmed koolid on osalenud korduvalt ja näiteks Ääsmäe põhikool osales ka sel aastal, kuigi nad on tiitliga pärjatud juba 2013. aastal.
Projekti „Turvaline kool“ komisjoni kuuluvad esindajad lisaks Harju
maavalitsusele veel Harjumaa Omavalitsuste Liidust, politsei- ja piirivalveameti Põhja prefektuurist, maanteeametist, Operation Lifesaver Estoniast,
Eesti Tervisedenduse Ühingust ja päästeameti Põhja päästekeskusest.

Vaida põhikool
Foto: Rae Sõnumid

Lagedi kool pälvis Harjumaa turvalise
kooli komisjonilt tunnustuskirja
Lagedi kooli direktor Imbi Orav kirjutas Rae Sõnumitele: see, et komisjon meie kooli turvalisusesse panustamisele väga positiivse tagasiside
andis ja meid tunnustuskirjaga premeeris, annab meile edaspidiseks
indu olemasolevat hoida ja muuta koolikeskkond veelgi turvalisemaks.
Osalemise üks tingimus oli õpilaste, õpetajate ja lapsevanemate täidetud küsimustiku põhjal koostatud analüüsi tegemine. Seejärel tulid komisjoni liikmed kooli vaatama ja toimus vestlus ning täiendavatele küsimustele vastamine. Kohtumise põhjal saime kinnitust, et meie võimalused
turvalise kooli tiitlile kandideerimiseks on head.

Järveküla koolihoone kandideerib
aasta ehitusprojekti auhinnale
„Järveküla koolist on saanud uue aja arhitektuuripärl Rae vallas,“ kõneles abivallavanem Madis Sarik, kes andis tellijapoolse hinnangu Eesti Ehituskonsultatsiooniettevõtete Liidu korraldatud konkursi „Aasta ehitusprojekt“ žüriile.
Sarik tunnustab projekteerijat, kes ligikaudu 12 000 m² pinnal lahendas iga
ruutmeetri ära väga funktsionaalselt ja kasutajasõbralikult. Peale hoone funktsionaalsuse ja arhitektuurse lahenduse on hästi läbi mõeldud ka hoone tehnosüsteemid, mis on osavalt integreeritud siseviimistlusse.
Sariku sõnul toetab koolihoone ülesehitus hästi õpilaste ja kohaliku kogukonna
vajadusi, võimaldades mitmekülgsust ja seades loovuse arendamise esiplaanile.
Kandidaatide esitamise tähtaeg oli 11. detsember ja võitja kuulutatakse välja
järgmise aasta 25. jaanuaril.

Jim Ashilevi rääkis
oma loomingust

Jim Ashilevi Jüri raamatukogus. Foto: Anu Keinaste
23. novembril toimus Jüri raamatukogus kohtumine
eelkõige näitleja, kirjaniku ja lavastajana tuntud Jim
Ashileviga, kellel ka pere toeks kaasa võetud. Tema
kolmeaastane tütar on sama julge nagu isagi ega
pelga publiku tähelepanu. Samal ajal, kui Jim külalistele oma tegemistest rääkis, polnud tüdrukutirtsul
mingit probleemi isa sülle pugeda või oma vahvast
Pipi-teemalisest sünnipäevast rääkida.
Kuigi Jim on enim tuntud kultuurisaate „Op!“
kunagise saatejuhina ja näitlejana, on ta kirjutanud
ka mitu näidendit, romaane ning isegi luuletusi,
samuti teinud lavastaja- ja kaameratööd. Multimeediaõpingud Tallinna Ülikoolis ja hilisem Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast saadud
lavastaja elukutse on tööpõllul igati kasuks tulnud.
Jim tegutseb hea meelega mitmel rindel ega tunne,
et üks tegevus välistaks teist.
Jimi sõnul jõudis ta multimeediat õppides tõdemuseni, et hoopis teater on midagi, mis teda sügavuti huvitab. Teatrikunstiõpingud ja teatriasjades
sees olemine on nüüdseks muutnud teatri Jimi elu
loomulikuks koostisosaks. Tema sulest on ilmunud
näidendid „Nagu poisid vihma käes“ (2007), mis
pälvis Kultuurkapitali näitekunstipreemia auhinna
(etendus Endla teatris) ja „Portselansuits“ (2007)
(Eesti Draamateatris). Oma teekonnast teatrini ja
teatrit puudutavatest mõtetest kirjutab ta aga raamatus „Armastuskirju teatrile“ (2016).
Kirjutamise vastu tärkas Jimil huvi juba noorena. Põhikoolis otsustati klassivendadega isegi koomikseid joonistada, mida hiljem teistele õpilastele
edasi müüdi. Kirjutama sunnib Jimi aga küsimustele
vastuste otsimine, arusaamatute teemade uurimine.
Selliste juurdluste tulemusena on sündinud romaanid „Ma olen elus olemise tunne“ (2011) ja „Kehade
mets“ (2015), milles keskendutakse noorte eneseleidmise ja seksuaalsuse küsimustele.
Õhtu lõpetuseks jagas Jim autogramme ning lubas lahkelt endaga pilti teha. Autor tänas sooja vastuvõtu eest ja avaldas arvamust, et Jüri raamatukogu
laste- ja noorteosakond on mõnusalt avar ning tekitab soovi raamatuid laenata.
Anneli Erik
Jüri raamatukogu
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Kahetasandiline
Lagedi liiklussõlm
muudab ringteel liiklemise
turvalisemaks ja kiiremaks

Tallinna ringtee ning Suur-Sõjamäe ja Lagedi suunalise liikluse kokkusaamispunkti on ehitatud välja uus kahetasandiline Lagedi liiklussõlm. Töövõtuleping
sõlmiti maanteeameti ja Lemminkäinen Eesti ASi vahel 2016. aasta septembris
ning ehitustöödega alustati sama aasta oktoobris.

Mida on tehtud?
Põhimaantee nr 11
•

•

Lagedi liiklussõlm
•

•
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3,2 km pikkune Tallinna ringtee põhimaantee lõik on ehitatud 2+2 sõiduradadega maanteeks, mille keskele on
sõidusuundade eralduseks paigaldatud 0,6 m laiune betoonpiire. Selle tulemusel paraneb lõigu läbilaskevõime
ja läbimise aeg.
Valmis saanud teelõigul on juurdepääs
maanteest vasakule jäävale piirkonnale, mis ristub samatasandiliselt Lagedi-Maardu raudteega.
Tallinna ringteele kilomeetril 4,4 on ehitatud uued viaduktid üle Tallinna-Tapa
raudtee ja Tallinna-Lagedi maantee.
Pikendatud on Tallinna ringteest va-

Infoleht 17
Priit Kuldsaar, Lemminkäinen Eesti ASi
projektijuht, kas kõik projektis paberil olnu
sai praktikas ellu viidud?
Projekt paberil on täies ulatuses Lagedi liiklussõlme näol realiseeritud, kuid nagu ikka tuleb töö käigus ette vajadusi projektis olevat täpsustada. Näiteks vana viadukti vundament jäi ette
uue viadukti vaiadele ning see oli vaja osaliselt ümber projekteerida. Rohkem peavalu ja ajakulu oli elektritrasside ja kinnisel meetodil paigaldatava
raudtee truubiga, kus tööde käigus selgus, et tegu on eelprojektiga ning need vajavad täiendavat projekteerimist ja kooskõlastamist. Nii suure rajatise ehitusprotsess
on pea alati keeruline, kuid oluline on see, et lõpptulemus rahuldab kõiki osapooli.
Lagedi liiklussõlm on meie meeskonna jaoks kolmas objekt Tallinna ringteel.

Huvitavaid fakte
Objekt on alltöövõtu läbi tööd andnud
vähemalt 250 erinevale ettevõttele.
Objektile laotati asfaldi kokku 32 000 t
ehk 12 800 m³. Kui kogu see asfalt laotada tavapärase 5 cm kihina, siis oleks
pindala 256 000 m², millega saaks katta 42 jalgpalliväljakut.

•

•

sakule asuvat maanteed Lagedi-Jüri
maanteeni (Lagedi kaubajaama ristmikuni), kust toimub peale- ja mahasõit
Tallinna ringtee vasakule sõidusuunale.
Tallinna ringtee paremat sõidusuunda
ja teed ühendava rambi peale- ja mahasõitu on rekonstrueeritud ja laiendatud,
säilinud on endine liikluskorraldus.
Elamute kaitseks on rajatud Tallinna
ringtee serva Veneküla juurde müratõkkesein.

Jalgratta- ja jalgteed

Jalgtee ühendus Lagedilt Varivere teele
toimub maantee alt Lagedi raudteeülesõidu juures oleva tunneli kaudu. Teine
ühendus tuleb Killustiku teele, kuhu rajati
bussipeatus koos jalgtee lõiguga, mida pikendatakse tuleval aastal mööda Suur-Sõjamäe tee serva Tallinna linna piirini.

Kuna on projekt lõplikult valmis?

Detsembri keskpaigani tegeleme teede ajutise markeerimise, liiklusmärkide ja põrkepiirete paigaldusega, viadukti ning jalakäijate tunneli viimistlemisega, maapindade
planeerimisega ja raudteealuse truubi paigaldamisega. Kevadel saavad teed püsiva
markeeringu ning kevadeks jääb ka haljastustööde tegemine.

Ilmselt teeb liiklussõlm Lagedilt väljasõidu kindlasti sujuvamaks, sest ei teki enam
hommikuti raudteeülesõidu juures ummikuid. Küll aga lõplikult valmides muutub
teekond pikemaks nii linnast tulles kui ka Jüri poole minnes.
Meie pere isiklikult sõidab näiteks Lasnamäe poolt tulles koju Loo kaudu, see on mugavam ja lühem, meist on saanud igapäevased Jõelähtme valla külastajad. Üks minu tuttav, kes elab minu suhtes teisel pool raudteed, aga ütles, et tema iialgi ei vahetaks tagasi
eelmist olukorda koju pääsemiseks. Varem oli nii, et linna poolt tulles pidi jääma autoga
keset teed ja ootama oma võimalust, millal teha vasakpööret ringteelt Jüri teele. Kui jälgisid eest, millal tekib võimalus teha pööre, pidi samal ajal vaatama kogu aeg peeglitesse,
kas keegi tuleb läheneb suure hooga tagant ja kas saab ikka õigel ajal pidama.
Kas ringtee uuenemine mõjutab ka Lagedil ühel pool raudteed ja teisel pool elavate inimeste suhtumist kogukonna koostegemisse? Ma väga tahan
uskuda, et ei mõjuta. Me oleme siiski üks Lagedi ja loodan, et
seda ei juhtu. Ka enne oli ainus võimalus Jüri teelt Kooli teele
saada autoga läbi ringtee, nüüd teekond küll pikenes, aga samas muutus turvalisemaks.
Bärbel Salumäe
Lagedi elanik

Lagedi liiklussõlme ja teelõigu ehitus on kulgenud tempokalt ning Töövõtja poolt professionaalselt läbimõeldult ja planeeritult. Inseneri seisukohalt saab üldjoontes ehitustööde
kvaliteedi osas jääda rahule, kuid nagu ehituses ikka – alati saaks kuskil natukene paremini. Tööde käigus on esile tõusnud mitmeid probleeme seoses ettenägematute asjaolude või projekti ebakõladega, kuid osapoolte koostöös (Töövõtja, Tellija ja Insener) on
suudetud tekkinud probleemid operatiivselt lahendada. See osapoolte
vaheline tihe ja pidev koostöö on ka ilmselt see, miks esile kerkinud
asjaolude kiuste on Töövõtja suures plaanis ajagraafikust suutnud
kinni pidada ning tööde valmimine tänase seisuga on lõppjärgus.
Tõnis Villmäe
Inseneri projektijuht
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RAE KULTUURIKESKUSE SÜNDMUSED
DETSEMBER
10.12 Käsitöölaat koostöös Vaskjala
külaseltsiga 11.00–16.00
Rae koolimajas
14.12 Rae valla eakate jõulupidu
Registreeruda 10. detsembriks telefonil
605 6773
Virve Sepp 5551 5736
15.12 Janika Sillamaa
jõulukontsert 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!
16.12 Rae Kammerkoori
jõulukontsert
Järveküla koolis
28.12 Rae vallarahva
aastalõpupidu 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Tantsuks LAURI LIIV ja Swing bänd
Laval kaunis AMANI
TANTSUSHOW WONDERLAND
Õhtut juhib ja pärast ansamblit plaati
keerutab VEIKO TUBIN
Lisaks üllatused!
Pilet 10 €
Piletid kohapeal ja Piletilevis!
JAANUAR
05.01 Näituse avamine Rae Kunsti
Platsis 19.00
Niina-Anneli Kaarnamo (Soome) näituse avamine
Näitus jääb avatuks veebruari alguseni
Toetas Eesti Kultuurkapital
Tasuta
07.01 Memme-Taadi klubi 14.00
Tantsurühm Lustilised 30!
Info Virve Sepp 5551 5736
Jälgi reklaami!
07.01 Hing helisema 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Koostöös Pille Lille Muusikute Fondiga
kaunis kontsert
Neeme Ots (trompet), Mihkel Kallip
(trompet), Irina Zahharenkova (klaver)
Toetas Eesti Kultuurkapital
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13.01 Segarahvatantsurühm Sukad &
Tagi 15 15.00–18.00
Rae Kultuurikeskuses
22.01 Rakvere Teater „Küllus“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Pilet 13/15
Lavastaja Filipp Los (Venemaa)
Kunstnik Hardi Volmer
Kostüümikunstnik Ketlin Kütt
Muusikaline kujundaja Elmar Sats
Tõlkija Külli Seppa
Osades Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer,
Eduard Salmistu, Elmar Sats
Kaks noort naist, Bess ja Macon, kohtuvad juhuslikult postimaja ees. Mõlemal
on reisikotid kaasas ja plaan ühine: ajalehekuulutuse kaudu leitud peigmeestega abielluda. Esmapilgul teineteisele
kõiges sarnanevatest neidudest saavad
abielunaised, naabrid, saatusekaaslased.
Nad unistavad ideaalsest paigast, kus
saada õnnelikuks, kuid kumbki teeb
seda omal moel. Me liigume kaasa nelja
inimese eludega 25 aasta jooksul piiritu
taevakaare all, kus tähed ripuvad nii madalal, et võiks neid sõrmega puudutada.
Kuid mis siis, kui nooruseunistused
ei olegi määratud teoks saama? Saatus
pakub nii rõõme kui ka pettumusi. Ent
kõige kiuste jääb alles lootus püüda kinni säravad õnnehetked.
„Ma olen alati arvanud, et ma jõuan palju kaugemale kui see siin.”
Etenduses kasutatakse valjusid heliefekte.
„Kõik on lihtne, aus ja võimas” (Veiko
Märka, Eesti Päevaleht)
28.01 Olukorrast meie peas 18.00
Rae Kultuurikeskuses
Uus üritustesari, kus arutleme päevakajalistel teemadel.
Külla on kutsutud arvamusliider
Jälgi reklaami!
Detsembris ja jaanuaris toimuvad Rae
koolimajas kaks töötuba koostöös Vaskjala külaseltsiga. Jälgige reklaami! Toetas
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Kuna üritusi lisandub jooksvalt, siis alati
täpne info kultuur.rae.ee!

DETSEMBRIKUU
JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
(kõik raamatukogu üritused on tasuta)
16.12 Muinasjututund 12.00
Lugu „Jõuluvana kott“. Etendab Tallinna
Laagna Gümnaasiumi kooliteater.
PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
(kõik raamatukogu üritused on tasuta)
14.12 Peetri lugemiskohvik 18.00
Teemaks „Raamat vs. film?“. Leidub palju
raamatuid, mille ainetel on vändatud linalugusid. Arutame, kas raamat on parem
kui film või on see sootuks vastupidi?
28.12 „Loeme talvelugusid“ 12.00
Peetri raamatukoguhoidjad loevad lastesaalis lugusid talvest ja jõuludest nii suurtele kui ka väikestele.

Jõulud 2017 Jüri kirikus
17.12 3. ADVENDIPÜHA
kell 12 Leeripüha jumalateenistus
armulauaga, jutlus õp Tanel Ots
ansambel A-moll
24.12 JÕULUÕHTU
kell 14 Püha jõuluõhtu jumalateenistus,
jutlus diakon Ülo Liivamägi
kell 16 Püha jõuluõhtu
jumalateenistus, jutlus õp Tanel Ots
Jüri Perekoor ja solistid
kell 18 Püha jõuluõhtu
jumalateenistus, jutlus õp Tanel Ots
25.12 1. JÕULUPÜHA
kell 12 perejumalateenistus –
kirikusse on oodatud kõik lapsed
Jüri koguduse koor
26.12 2. JÕULUPÜHA
kell 15 jumalateenistus-jõulupuu
Nabala palvemajas
Kõigi laul ja salm on väga oodatud,
Jüri koguduse koor
31.12 KELL 16 VANA-AASTAÕHTU
jumalateenistus armulauaga, õp Tanel Ots
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Rae valla kooride
jõululaulud on heliplaadil

Eakate jõulupidu
17. detsembril kell 13-16
Peetri koolis
Peole on oodatud nii Peetri kui ka
naaberkülade härrad-prouad.
Juttu saab ajada kohvilaua taga ning
kohal on meeleolukad esinejad

Esimesel advendil, jõuluaja alguse õhtupoolikul esitleti Jüri kirikus üsna erilist albumit – Rae valla kooride heliplaati „Süüta küünal“. Ideele kõik Rae vallas tegutsevad laulukollektiivid niimoodi
ühele albumile püüda tuli kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru.
Jõululaulude plaadil astuvad üles Rae Kammerkoor, Jüri Perekoor,
Lauluansambel Lustilised, Lagedi segakoor Heliand ja Patika Külakoor. Nende esituses kõlavad laulud nii Eesti kui ka välismaistelt
autoritelt, on mõnusat äratundmisrõõmu ja uusi avastusi, sekka
ka mõned palad, kus autoriteks meie oma andekad inimesed.
Jõuluplaat „Süüta küünal“ on müügil Rae kultuurikeskuses ja teistes Rae valla olulisemates sõlmpunktides.
Sandra Suurkask
Kogukonnatöö spetsialist

Üritus on tasuta. Palume võimalusel
registreerida yritus@peetri.ee, või telefonil 5021364

Ilutulestiku tegemisel
kehtivad reeglid
Enne aastalõpu pidulikke hetki on hea meelde tuletada, kuidas võiks
pidulik aeg olla meeldiv kogukonna jaoks. Ilutulestiku laskmisel
peab kindlasti arvestama, et mistahes suuruses ja kõrguses ilutulestiku korraldamisel tuleb tagada inimese, vara ja keskkonna ohutus.
Ajavahemikul kella 22.00 kuni 6.00 ning puhkepäevale eelneval ööl kella 00.00 kuni 7.00 on avalikus kohas keelatud kasutada
pürotehnilisi tooteid, millega kaasnev heli- või valgusefekt häiriks teist isikut oluliselt. Keeld ei kehti vaid ööl vastu 1. jaanuari,
25. veebruari ja 24. juunit või kui kohalik omavalitsus on andnud
ilutulestiku korraldamise loa.

Ilutulestiku tegemisel tuleb arvestada

• avalikel üritustel või tiheasustusega asulates ilutulestiku korraldamiseks kategooriate F3 ja F4 pürotehniliste toodetega peab
olema ilutulestiku toimumiskohajärgse vallavalitsuse luba;
• kui tegemist on kategooria F3 pürotehnilise tootega ja plaan
teha ilutulestikku avalikel üritustel või tiheasustusega asulates,
tuleb teavitada ka politsei- ja piirivalveametit ning päästeametit;
• kui tegemist on kategooria F4 pürotehnilise tootega ja plaan
teha seda väljaspool tiheasustusala, siis politsei- ja piirivalveametit ning päästeametit;
• lennuvälja lähiümbruses lennukõrgusega üle 45 meetri ilutulestiku korraldamisel tuleb teavitada lennuametit;
• kategooria T2 pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamisel
– päästeametit.
Täpsemast regulatsioonist lõhkematerjaliseadusest.
RS
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INFOGRAAFIK:
Kui suur on sinu maksuvaba tulu suurus?

Alates 2018. aastast sõltub sinu maksuvaba
tulu suurus sinu aastasest tulust. Seetõttu
tuleb selle suurust planeerida juba enne
uut aastat, et 2019. aastal vältida võimalikku tulumaksu juurde maksmist.
Jäta meelde, et:
• aastatulu hulka arvesta maksustatav
tulu ja liida kokku brutosummad; ootamatut tulu saades vaata oma brutotulu üle ja palu tööandjal arvestada
maksuvaba tulu vähem või sellest üldse loobuda;
• kui maksadki aasta jooksul rohkem tu-

lumaksu, saad tuludeklaratsiooniga selle osa tulust tagasi;
• seda ka juhul, kui maksuvaba tulu üldse
ei arvesta.
Maksuvabastuse suurus jaguneb kolme
peamisesse gruppi:
• kui sinu aastane brutotulu on kuni
14 400 eurot ehk 1200 eurot kuus, on sul
võimalik kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis on 6000 eurot aastas ehk
500 eurot kuus;
• kui kuine sissetulek on vahemikus
1201–2099 eurot (aastane brutotulu

14 400–25 200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole,
seda väiksem maksuvaba tulu on;
• üle 2100 euro (aastas üle 25 200 euro)
teenides on kogu tulu tulumaksuga
maksustatav ja maksuvaba tulu suurus
on 0 eurot.
Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad maksu- ja tolliameti kodulehelt
www.emta.ee/maksuvaba-tulu
Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=6LHWsOZR0E0&t=4s

Töötavad pensionärid saavad võimaluse
esitada kaks tulumaksuvabastuse avaldust
Vastavalt riigikogu rahanduskomisjoni ja rahandusministeeriumi värskele
kokkuleppele saavad tööl käivad ja alla
500eurost pensioni ja palka teenivad pensionärid õiguse esitada maksuvaba tulu
avaldus kahte kohta, nii tööandjale kui
ka sotsiaalkindlustusametile. Mittetöötav
ja pensioni saav inimene ei pea selleks, et
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tema pensionile rakendataks maksuvaba
tulu, midagi tegema. Sel juhul arvutab
sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu
automaatselt.
Seda, kas maksuvaba tulu arvestamise avaldus on sotsiaalkindlustusametile
esitatud või mitte, saab kontrollida alates
1. detsembrist eesti.ee kaudu. Kui aval-

dus on esitamata või on soov seda muuta,
saab seda sealsamas teha. Avalduse võib
saata ka e-kirja (tulumaks@sotsiaalkindlustusamet.ee) või posti (Endla 8, Tallinn)
teel. Lisaks saab oma avalduse tuua sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti.
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Rekonstrueeritud ala Jüri alevikus 

Fotod: Rae Sõnumid

Laste tänava rekonstrueerimine
muutis Jüri aleviku keskusala kuvandit
26. novembril lõigati läbi lint Jüri rekonstrueeritud Laste tänaval, millest on saanud
pärast mitmekuulist remondikuuri mõnus
jalutamise ja vaba aja veetmise paik. Uus
väljanägemine on nüüdsest kogu kooli,
raamatukogu ja spordihalli hoonekompleksi esisel alal, mida teisel pool teed kaunistab iidne Lehmja tammik.
Laste tänava Aruküla tee ja Võsa tänava
vahelise lõigu ning Jüri gümnaasiumi esise
ala rekonstrueerimistööde põhiline eesmärk oli muuta piirkond liiklejatele ohutumaks, sujuvamaks ja mängulisemaks.
„Laste tänava rekonstrueerimist alustades oli meie soov mitte ainult tänavale
uut asfaltkatet panna, vaid tõsta turvalisust, kuna tänavat kasutab igapäevaselt
suur hulk autosid ja samal ajal jalgsi, ratta
ja tõuksidega liikuvaid lasteaia- ja koolilapsi. Seetõttu sai rajatud uus ja moodne
LED-tänavavalgustus, laiendatud kõnniteed, rajatud turvalisi teeületuskohti
ja ohutussaari. Künniste ja Võsa tn ristis
oleva ringristmikuga on piiratud autode liikumiskiirust,“ loetles vallavanem

Mart Võrklaev tehtud töid ning lisas, et
eesmärk oli samuti pakkuda vaheldusrikkamat ruumielamust nii väikesele kui ka
suurele, kes liigub jalgsi, rula või rattaga,
ootab bussi või on teel kooli, spordikeskusesse, raamatukokku või lasteaeda.
Kooliesisel platsil asuvad kalduste
pindadega terrassid pakuvad võimalust
trikitada rulaga, sõita tõukeratta või jalgrattaga, kuid samuti saab seal niisama istuda või lesida. Terrasside juures saab veel
lauatennist mängida.
Jüri gümnaasiumi koolinoortel on
nüüdsest palju tuule- ja vihmakindlam
bussi oodata ja kuna bussiootepaviljoni
juurde on paigaldatud batuut ja paviljoni
lakke rippköied, siis on võimalus ka köiel
kõikudes või batuudil hüpates aega bussi
ootamisel parajaks teha. Tuules õõtsuvad
köied tekitavad omapärase visuaalse tausta ning liikumise väljakule.
Kooliesist ja Laste tänava tehnovõrkudest
vaba ala on rikastatud haljastusega. Kergelt
piirava ja erinevaid tsoone tekitava elemendina on istutatud põõsaste read nii Laste

tänava äärde ja liiklussaartele, mänguala ja
koolihoone eraldamiseks kui ka haljasalale
mänguliseks looklevaks elemendiks.
Laste tänava rekonstrueerimise suurprojekt lõpetati rahulolutunde ja rõõmsa
meelega, sest tulemus on teinud Jüri kaunimaks, turvalisemaks ja võimalusterohkemaks.
Laste tänava avamisega koos korraldati Rae valla liiklusohutuspäev, kus lastele
kõneldi liiklusohutusest ja osalejad said
endale helkuri. Avamise ja liiklusohutuse päevaga liitusid Volvo Estonia, mis tõi
kohale demo-sadulveoki, mida said kõik
huvilised põhjalikult seest ja väljast uurida. Samuti olid kohal Rae Tuletõrje- ja
Päästeselts ning OÜ Üle teehooldusmasin
ja politsei.
Projekti viis ehitajana ellu Viaston OÜ.
Projekteeris Reaalprojekt OÜ, eskiislahenduse autorid olid OÜ Väli maastikuarhitektid Kristian ja Kadi Nigul.
RS
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IT-spetsialist noppis
raadioteatri kuuldemängu
võistluse II koha preemia
2017. aasta raadioteatri kuuldemänguvõistlusel looga Reservaat II koha preemia pälvinud Rae vallavalitsuse IT-spetsialist Urmas Alas vaatles oma ulmelisse keskkonda
viidud loos loomeinimeste moraali. Rae
Sõnumid uuris toimetuse kõrvaltoas töötavalt Urmaselt, kas loomeinimeste moraal
on ka päriselus tema kriitikaobjekt.

Lapsed on tublimad helkurikandjad
kui täiskasvanud. Foto Mari Liis Laanvee

Helkurite
kandmises on
edusamme
Taaskord oli aktsiooni eesmärk enne pimedat aega pöörata tähelepanu helkurikandmisele.
Võrreldes varasemate aastatega oli
pilt muutunud palju paremaks ja suuremal osal inimestest oli helkur küljes.
Aktsioonis osalenud märkasid, et siiski
leidus jätkuvalt neid inimesi, kellel oli
helkur kodus olemas. Kuid helkur lubati endale siiski külge riputada. Lapsed
on suhteliselt tublid helkurikandjad,
täiskasvanute hulgas on kandjaid pigem
vähe. Helkurid kipuvad hooaja jooksul
ära kaduma ning valdavalt teeb uue helkuri saamine tuju heaks.
Tänavu toimus Rae valla helkurikampaania 8. novembril ning 2100 helkurit
saadi Rae vallas tegutsevatelt ettevõtetelt tasuta. Nendeks ettevõteteks olid
ABB AS, Coop Eesti, HUPPA OÜ, Volvo Trucks Estonia, LabelPrint OÜ, Forss
OÜ, Kinema OÜ, AS Kalev.
Esmakordselt korraldati helkurikampaania 2014. aasta novembris, mil eestvedajaks oli meie oma valla elanik Kristlin
Kõrgesaar.

Rae Sõnumid • detsember 2017

Raadioteater on ühe põneva teksti võrra
rikkamaks saanud. Kirjutasid muhedalt
peene huumoriga loo kolme kultuurse
härrasmehe vestlusest kultuurist. Kas
enne tekkisid silme ette karakterid või
probleem, mida hakatakse arutama?
Tekkis lihtsalt säärane mõte, ühe teise
mõttega seoses. Et mis oleks, kui oleks
hoopis nii. Ja siis olid need kolm karakterit minu silme ees ja jutustasid ja minul jäi
üle vaid see kõik kirja panna.
Loomeinimeste moraal näib olema Sinu
loos tõsine kriitikaobjekt. Võib see olla
nii, et me tarbime kultuuri, mille loovad
vahest koguni jõhkardid?
See kriitika ei tule ju minu suust, vaid pärineb ühelt kuuldemängu tegelaselt. Mina
tema sõnade eest ei vastuta. Ma panin lihtsalt kirja, mis ta ütles.
Selge see, et loomeinimesed võivad
olla üsna äärmuslikud, kuigi nad ei pruugi seda olla. Mõni on väga kena inimene.
Teine jätab mulje, et tal puuduvad kõik pidurid. Ta viskub kaljult alla nii loomingus
kui ka argielus, sest teab, et tal on tiivad.

Foto Rae Sõnumid

Loomingus ongi. Argielus mitte alati.
Kuidas Sa end üldse loomeinimesena inspireerid? Reservaat ei ole ju Sinu esimene
tunnustatud tekst, oled avaldanud lugusid
nii ulme- kui ilukirjanduses. Lisaks oled
tõlkinud teiste autorite teoseid eesti keelde.
Sihikindlalt ma ennast ei inspireeri. Ma ei
oskagi seda. Inspiratsiooniga on üldse kahtlane lugu. See lihtsalt tuleb. Selle juhuslikkus
on hirmutav. Selle peale ei saa tegelikult loota.
Kui kirjutad midagi, siis pead kirjutama. Ja
kui kirjutad, siis tuleb varem või hiljem ka inspiratsioon, aga mitte kunagi kirjutamise ajal,
vaid mingi teise tegevusega seoses. Aga mis
tõlkimisse puutub, siis seda pole ma hiljuti
enam eriti palju teinud. Ööpäevas on kõigest
24 tundi ja kui inimesel on päevatöö, siis jääb
tõlkimine paratamatult õhtu- või öötööks ja
kunagi hakkab midagi selle arvel kärisema, ja
tavaliselt on kärisejate hulgas ka tervis.
Signe Heiberg

RAE VALLA FOTOKONKURSS 2017
Nüüd on aeg vaadata üle arvutis oma fotode
kataloog, valida välja parimad ja saata need
Rae valla fotokonkursile.
Konkursil võivad osaleda kõik Rae valla
elanikud ning fotosid hinnatakse neljas kategoorias: loodus, inimene, Rae vald ja vaba
teema.
Fotosid oodatakse 10. jaanuarini 2018.
Fotode esitamine
• Fotod esitatakse digitaalselt jpg-formaadis
• Igaüks võib esitada kuni 3 pilti kategooria

kohta.
• Fotod palume saata aadressile fotokonkurss@rae.ee
Fotole tuleb lisada:
• kategooria nimetus, kuhu foto esitatakse
• autori nimi ja kontaktandmed
Konkursi tingimustest pikemalt
www.raesonumid.ee
Lisainfo fotokonkurss@rae.ee
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Kahe reketiga etapi võitis Omniva,
Peetri Lasteaed-Põhikool tõusis üldliidriks
November oli Rae valla mängude korraldajatele ja osalejatele äärmiselt pingeline.
Kokku toimus kolm etappi nelja erineva
alaga. Suurt konkurentsi ja alade eripalgelisust näitas kasvõi see, et pärast igat osavõistlust vahetus ka üldliider.
Tanker keeglivõistlusel suutsid Rae veteranid murda Lagedi valitsemisaja. Võidukasse koosseisu kuulusid Agnes Pilviste, Kaili Vainumaa, Ago Timuska, Oleg
Pontsosnik ning Kalev ja Siim Pukk.
Viimati nimetatu sai ka meestest parima
tulemuse, naistest oli teistest üle Karin
Vee (Peetri Lasteaed-Põhikool). Võistkondlikus arvestuses sai teise koha vaid
kahe silmaga alla jäänud Lagedi SporT ja
kolmandaks tuli Aruheina sõprade selts.

Omniva kohaneb aladega

Samal päeval samuti Rae Keegli ruumides peetud United Finance dartsis näitas
täpseimat kätt esimest hooaega Rae valla
mängudel osalev Peetri Jooksu Team, kelle
eest tegid kaasa Anneli Vaher, Moonika
Merivälja, Margus Merivälja, Jüri Jürgen, Kristjan Vares ja Ergo Jair. Margus
Merivälja sai kindla esikoha ka meeste arvestuses, õrnema soo esindajate hulgas oli
peajagu üle Merili Kaadu (Tiim Vaida).
Kahest alast koosnenud etapp läheb ajalukku, sest osa võttis 35 võistkonda kokku 224
võistlejaga, mis on Rae valla mängude kõigi
aegade rekord. Noorim osaleja oli viieaastane
Kristjan Lepikult Vana-Järvekülast.
Esmakordselt Rae valla mängude programmi kuulunud lauatennise ja sulgpalli
üksikmängudest koosnenud minireketlonil
pälvis kindla esikoha Omniva koosseisus
Sigrid Rüütel, Sandra Eiduks, Kristjan
Metsanurm, Tiit Haldma ja Toivo Vällo.
„Salamisi lootsime võitu, sest saavutasime eelmisel aastal sulgpallis esikoha,“
meenutas Eiduks. „Meile tõi edu stabiilsus, sest individuaalses arvestuses jõudis
vaid üks meie võistleja esikolmikusse. Oli
teada, et minireketloniks harjutatakse kõvasti ja tase tuleb kõrge. Sulgpallis tundsime end kindlamini kui lauatennises, sest
Omnivas on 15 aktiivset sulgpalliharrastajat, kes paar korda nädalas treenivad ja
regulaarselt võistlevad.“
Üldarvestuses leiame Rae valda suurt
logistikakeskust ehitava Omniva 12. realt,
kuid suure tõenäosusega tõustakse pärast

Omniva eest võistelnud Toivo Vällo saavutas minireketlonis individuaalarvestuses
18. koha. 
Foto: Eero Raav

RAE VALLA MÄNGUD

Tanker keegel: 1. Rae veteranid 780
punkti, 2. Lagedi SporT 778, 3. Aruheina sõprade selts 768, 4. Peetri Lasteaed-Põhikool 765, 5. Rannahunt
672, 6. Team Järveküla 668
United Finance darts: 1. Peetri
Jooksu Team, 2. 993, 2. ABB vahelduvvool 845, 3. Vana-Järveküla 843,
4. Peetri Lasteaed-Põhikool 830, 5.
Tallinna Vangla 797, 6. Team Järveküla 795
ABB minireketlon: 1. Omniva 160,
2. Tähed 130,8, 3. Rimi 121,6, 4. Team
Järveküla 119,8, 5. Vana-Järveküla
113,2, 6. Patika 110,2
Üldarvestus: 1. Peetri Lasteaed-Põhikool 196,3 punkti, 2. Tähed 191,1,
3. Rae veteranid 185,9, 4. Järveküla
Team 185,9, 5. Aruheina sõprade selts
166,4, 6. Lagedi SporT 165,1
Külad: 1. Järveküla Team 185,9, 2.
Lagedi SporT 165,1, 3. Karla küla
158,6
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool 196,3, 2. Rimi 165,1, 3. Tallinna
Vangla 153,6
järgmist ala, jaanuarikuu viimasel päeval
Jüri spordihoones peetavat Rimi teatesõudmist esikümnesse. „See on meile esimene
täispikk hooaeg Rae valla mängudel ning
me alles kohaneme aladega,“ lausus Eiduks.
Jõulupuhkusele läheb uue üldliidrina

Peetri Lasteaed-Põhikool, kelle edu võistkonna Tähed ees on pisut üle viie punkti.
Kolmandat positsiooni hoidvad Rae veteranid jäävad maha veidi rohkem kui kümne silmaga.

Üldilme nagu MMil

„Tahame võita veel kabe ja golfi. Ülejäänud etappidel peaksime jääma vahemikku
seitsmes kuni kümnes koht. Ebakindlust
tekitab discgolf – kui palju saame vastu ala
aastaid harrastanud noortele? Teada on, et
konkurendid teevad kõvasti trenni ja hea
tulemuse saavutamiseks peame meiegi
harjutama,“ arutles Peetri Lasteaed-Põhikooli esindaja Aivo Hommik.
Rae valla mängude peakorraldaja Indrek
Raig tunneb head meelt selle üle, et üritus
on muutumas tõeliseks vallarahva spordipeoks. „Osalejate arv lööb rekordeid ning
taga ei aeta mitte ainult võitu, vaid kokku
tullakse ka selleks, et lihtsalt koos sporti teha
ja tiimitunnet tekitada. Tore on vaadata, et
üha enam tiime panustab ka väljanägemisse
ja võistluste üldilme meenutab maailmameistrivõistlusi,“ tunnustas Raig osalejaid.
„Tegelikult on võistlemine vaid jäämäe veepealne osa, sest võrreldes varasemaga tehakse enne etappe ka väga palju koos trenni
ning näiteks minireketlonile eelnenud kuu
oli arvatavasti Rae spordikeskuses aeg, kus
lauatennist ja sulgpalli harjutati nii Jüris kui
ka Järvekülas rohkem kui iial varem.“
Andres Kalvik
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Jüri Kuldkalad said medalid
Euroopa noortekarikal
3.–5. novembrini toimus Poolas Gliwice
linnas Euroopa noorte karikas lestaujumises. Jüri oli esindatud 9 noore lestaujujaga
spordiklubist Fortuna. Meeskonnas olid
juba rahvusvaheliste suurvõistluste kogemuse saanud Johanna Johanson, Ann
Ly Maiki Parts, Dolores Tiitsu, Ireen
Metspalu ja Angelika Izosina ning esmakordselt nii suurel võistlusel osalenud
Airis Toimla, Jelana Lutsar, Sandra Näks
ja Georg Veevo.
Võistlus kestis kaks päeva, milles oli
kokku neli sessiooni. Esimesel päeval olid
kavas meie tugevamate sportlaste põhi-

Sportlikud
noored saavad
Team Rae Valla
särgi
Foto: Rae spordikeskus

Kõik Rae valla noored vanuses 6–18
eluaastat, kes osalevad ükskõik millisel
väljaspool valda toimuval võistlusel,
saavad Team Rae Valla sponsorite toel
sel aastal endale tasuta nimelise võistlussärgi. Kuna särgid valmistatakse sublimatsiooni tehnikaga ehk midagi särgi
peale eraldi ei trükita ega pressita, kulub särgi tellimisest kuni kättesaamiseni
2–4 nädalat. Särgi tellimiseks tuleb võtta
ühendust indrek@raespordikeskus.ee
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Ann Ly Maiki Parts 100 meetri akvalangiujumise finišis
distantsid. Hommikul oli kavas 50 meetri
sukeldumine, kus Johanna Johanson saavutas 2. koha ja Ann Ly Maiki jäi napilt
neljandaks. „Meil küll ei õnnestunud
saavutada isiklikku rekordit, aga meie eesmärk oli sellel võistlustel olla sprindidistantsidel võimalikult lähedal isiklikule tulemusele, kuigi oleks loomulikult tahtnud
saada parimat tulemust,“ ütles Johanna
Johanson.
Seevastu Dolores Tiitsu rõõmustas
koduseid poolehoidjaid, parandades 400
meetri distantsil oma isiklikku rekordit
ja püstitades Eesti noorte rekordi. See oli
Dolorese selle võistluse põhiala. Treener ja
õpilane olid tulemusega rahul.
Üllatuse valmistasid ka Georg Veevo ja
Angelika Izosina, kes saavutasid oma vanuse kategoorias 3. koha 400 meetri distantsil.
Õhtuses kavas olid aga Ann Ly Maiki
ja Johanna põhialad nendel võistlustel.
Esimesena asus starti Johanna, kes suutis
edastada konkurendid 200 meetri lestaujumises ja püstitas Eesti noorterekordi,
mida ta oli püüdnud juba aasta aega ületada. Rekord paranes peaaegu ühe sekundiga.
Teisena asus starti Ann Ly 100 meetri
akvalangiujumises, kus tema põhikonkurendiks oli 50 meetri sukeldumise võitja.
Kokku said Fortuna õpilased 10 medalit.
800 meetri lestaujumises sai Ann Ly Maiki kolmanda koha, Johanna oli teine 50 ja
400 meetri lestaujumises.
Tüdrukute arvestuses sai 4 x 100 meetri
lestaujumise teatemeeskond 2. koha. Neli-

kusse kuulusid Ann Ly Maiki Parts, Astrid
Nahapetjan, Ireen Metspalu ja Johanna
Johanson. Neidude arvestuses said Jelana
Lutsar, Angelika Izosina, Airis Toimla ja
Kristiina Berjoza 3. koha 4 x 100 meetrit
teateujumises. Treeneri arvates tegid neiud
meeletu hüppe arengus. Eriti Angelika
100 meetri ja Jelana 400 meetri ujumises.
Mõlemad tüdrukud näitasid väga küpset
ujumist nii tehniliselt kui ka taktikaliselt.
Angelika suutis teha väga tugeva teise poole 100 meetris, seejuures hoides suurepärast tehnikat. Jelana 400 meetri ujumine
oli suurepärane, Jelana suutis finišeerida
viimased 100 meetrit kiirema ajaga kui
esimesed 100, see näitab, et tüdruk suudab
väga hästi jaotada oma jõuvarusid. Poiste
arvestuses sai Fortuna meeskond 2. koha
teateujumises. Meeskonda kuulusid Daniel
Zmogin, Georg Veevo, Kirill Tserevko ja
Daniel Fetissov. Kokku osales spordiklubi
Fortuna meeskonnast 15 ujujat, kellest 9
olid Jürist ja 6 Tallinnast.
Treenerina olin väga rahul kogu
võistlusega. Iga sportlane näitas omal alal
suurepäraseid tulemusi. Kokkuvõttes sai
spordiklubi Fortuna 4. koha 34 klubi hulgas, jäädes väga napilt ilma kolmandast
kohast.
Nüüd jätkame ettevalmistust järgmisteks võistlusteks, sellel aastal on meil veel
kaks võistlust Eestis tulekul ja järgmisel
aastal on kavas osaleda maailmakarika
etappidel.
Vladimir Kunitson
Spordiklubi Fortuna treener

vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Aaviku küla Ühistu tee 14 katastriüksuse
ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr
1600. Planeeritav ala asub Aaviku külas
Ühistu tee äärses metsaga ümbritsetud
olemasolevate elamute grupis. Juurdepääs
planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse ette avalikult kasutatavalt Ühistu
teelt ning Ühistu tee 12 (katastritunnus
65301:001:4424) krundilt sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel kinnistu
kasutamiseks Detailplaneeringuala juurdepääsuna. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada elamumaa sihtotstarbega katastriüksus kaheks elamumaa krundiks, määrata
elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja sellega
piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on väikeelamute maa-ala.
Vaskjala küla Jõeäärse kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.11.2017 korraldusega nr 1598.
Planeeritav ala asub Vaskjala külas Aruküla tee ja Sillapiiga tee vahelisel alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa krundile
nähakse ette avalikult kasutatavalt Sillapiiga teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,55 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja üks
elamumaa sihtotstarbeline kinnistu, üks
üldkasutatava maa kinnistu ning Sillapiiga tee laienduse eesmärgil transpordimaa
kinnistu, seada elamumaa krundile ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud perspektiivne
elamumaa.
• Detailplaneeringute vastuvõtmisest ja
avalikust
väljapanekust
18.12.2017–
07.01.2018 Rae Vallavalitsuses Aruküla
tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringute kohta esitada hiljemalt
07.01.2018:

Lagedi aleviku Kooli tn 9 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 27.06.2017 korraldusega nr 859
ning vastu võetud 28.11.2017 korraldusega nr 1601. 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 lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Peetri aleviku Reti tee 17 kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.10.2017 korraldusega nr 1340
ning vastu võetud 28.11.2017 korraldusega nr 1597. Planeeritav ala asub Peetri alevikus Reti tee ääres, olemasolevate
elamute ja äri- ning tootmishoonete vahel.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette avalikult kasutatavalt Reti teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
muuta 22.03.2005 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 351 kehtestatud Peetri küla
Allika kinnistu detailplaneeringut pos 36
ehitusõiguse, hoonestustingimuste ja haljastuse osas.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on
määratud elamumaa juhtotstarve.
Soodevahe küla Lepniku, Lepliku ja
Lennuradari tee 6 kinnistute ning lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 11.08.2015 korraldusega nr 1148
ning vastu võetud 28.11.2017 korraldusega nr 1599. Planeeritav ala asub Soodevahe külas riigitee nr 11290, Tallinna-Lagedi
maanteest ida pool, Lennuradari tee ääres.
Juurdepääs alale toimub Lennuradari teelt.
Planeeringuala suurus on ligikaudu 7,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada maatulundusmaa sihtotstarbega
Lepniku ja Lepliku kinnistud äri- ja tootmismaa sihtotstarbega kruntideks ning

muuta tootmismaa sihtotstarbega Lennuradari tee 6 kinnistu sihtotstarve äri- ja
tootmismaaks, määrata ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute kehtestamisest
Soodevahe küla ja Rae küla Tallinna
ringtee Lagedi ning Karla liiklussõlmede
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavalitsuse 21.11.2017 korraldusega nr
1581. Planeeritavad kinnistud asuvad
Soodevahe ning Rae külas Tallinna ringtee
ääres. Planeeringuala suurus on ligikaudu
16 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
moodustada Tallinna ringtee Lagedi ning
Karla liiklussõlmede rajamiseks vajalikud
transpordimaa krundid.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga
ning Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga. Mõlema üldplaneeringuga on alale ette nähtud perspektiivne
maantee ning riigi põhimaantee peale- ja
mahasõitude juhtotstarve.
Järveküla Leerimäe tee 12 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 21.11.2017 korraldusega
nr 1582. Planeeritav ala asub Järvekülas
Leerimäe tee otsas. Planeeritav ala külgneb Rae valla ja Tallinna linna piiriga ja
paikneb Ülemiste järve vahetus läheduses.
Juurdepääs planeeritavale alale on toimub
avalikult kasutatavalt Leerimäe teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
jagada elamumaa sihtotstarbega kinnistu
kaheks elamumaa sihtotstarbega kinnistuks, nii et moodustuks krunt olemasolevate hoonete teenindamiseks ja krunt uue
üksikelamu ehitamiseks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on
kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse
juhtotstarbeks on määratud elamumaa.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda
http://gis.rae.ee/.
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu

VEIKOPP OÜ
www.veikopp.ee
Liiv, killustik, kruus, muld,
freesasfalt – toome kohale ja
kui vaja - paneme paika.

Radoonitaseme mõõtmine
siseruumides ja maapinnas.
Radoonitõrjelahenduste
müük.

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

Tel. +372 50 60 170
info@eestiradoonitõrjekeskus.ee
www.eestiradoonitõrjekeskus.ee

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

Pakume:
• transporditeenust (14,5t veokid 6x4 küljepeale
• kallutamise võimalusega ja kraanaga portekallur 6t).
• treilervedu (max 18t)
• kaeve-, planeerimis- ja laadimisteenust
• (ratasekskavaator, roomikekskavaator 17t või 3t ja
• Bobcat, lisaseadmed roxon ja postiaugupuur)
• tõsteteenust (teleskooplaadur 17m)
• anname rendile minilaaduri Bobcat,
• pinnasetihendaja 250kg, mururulli jm tööriistu.
• niidame muru (kogujaga murutraktor)
Helista 53 425 009 – aitame jõu ja nõuga!

reklaam 27
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

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

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

Vihmaveesüsteemide
tootmine, müük,
paigaldus,
hooldus ja remont.

Tel. 58 540 407 (EST),
58 280 280 (RUS)
e-mail: info@plekk24.ee,
www.plekk24.ee

Rae Sõnumid • detsember 2017
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Kutsume Sind 31.12 kell 19:00 läbi aegade kõige
bravuurikamale ja meelelahutuslikumale aastavahetuspeole
Ülemiste City-s asuvas sündmuskeskuses SpaceX!
Detailse programmi, menüü ja ajakava leiad Piletilevist

ANU JA REET Pilet 150 € sisaldab:
2 QUICK START > tervitusjooki – Mumm šampanja
– tasuta terve õhtu jooksul
LIIS LEMSALU >> veinibuffeed
rikkalikku õhtusööki
PÚR MÚDD
> meelelahutusprogrammi ja ilutulestikku
> peolt−koju transporti
DJ ENRIQUE
Kell 03:00 väljuvad peobussid suunal
Peetri–Järveküla–Uuesalu–Jüri ning samuti kesklinna

KODUD
RAE VALLAS!

Elamu-, paaris- ja ridamajakrundid
ajaloolises Limu külas,
Pirita jõe käärus!
Ulvi Pechter
503 6228, 66 88 666
www.kesatee.ee
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E - R 9.00 - 21.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235
ǩ .RUGXV¾OHYDDWXVTASUTA!
ǩ .·LJHKAUEM AVATUD7DOOLQQDV
ǩ 9·LPDOXVNRQWUROOLGDY·LVRHWDGD
XXVWXOHNXVWXWL

Helgi tee 4, Peetri küla, RAE VALD
3 min. kaugusel
Telefon 6050 078
Ülemiste ristmikust
ǩ TÖÖTAME MITMEL LIINIL
PLVY¦OLVWDEM¦UMHNRUUDG
Y·LPDOGDENLLUHWWHHQLQGXVWQLQJ
KRLDPHNRNNXNOLHQGLDHJD

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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NÄDALAVAHETUS LAHEMAA MÔISATES
27.-28.jaanuar 2018

TULE MEILE TÖÖLE!

Kaasaegne logistikateenuse
pakkuja Eestis otsib oma
meeskonda:

PUHASTUSTEENINDAJAID,
kelle ülesandeks on
hoolduskoristuse teostamine
erinevatel laopindadel, sh jahelaos
(temperatuur kuni +6 kraadi).
Töös kasutatakse põrandapesumasinat.
Omalt poolt pakume
väljaõpet, kaasaegseid töötingimusi
uues laos, soodustusi sportimisel
ning vahvaid ühisüritusi.
Kandidaadilt ootame
puhtusearmastust, kohusetundlikkust
ning valmisolekut füüsiliseks tööks.
Tööaeg: E-R 08:30 – 17:00
Töökoha aadress: Harjumaa, Rukki tee 1.
Palk: 650 eurot bruto
Kandideerimiseks saatke
oma CV aadressil
personal@smarten.ee
Lisa küsi telefonil 613 5800
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Palju huvitavat infot apiteraapiast.
Meiega koos sôidab apteeker, kes jagab
tervisealaseid nôuandeid.
Buss väljub Jürist.
Rohkem infot
www.alustamealgusest.ee vôi telefonil 5029006.
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Seoses töömahtude kasvuga on meie
meeskonnaga oodatud liituma asjalik
ning töökas

PAKKIJA – MARKEERIJA

Kelle peamisteks tööülesanneteks on toodete markeerimine ja pakkimine. Visuaalne
toodangu kvaliteedikontroll ning praagi
eraldamine, muud jooksvad ülesanded oma
tootmislõigu raames.
Oled oodatud kandideerima, kui:
• valdad suhtlustasandil eesti keelt
• oled kohusetundlik ning oma töös
täpne ja korrektne
• oled hea rutiini- ning pingetaluvusega
• sõbralik ning avatud
Omalt poolt pakume:
• toredat kollektiivi
• tööks vajalikke töövahendeid
• soovi korral tööandja poolt lõunasöök
• korralikku palka vastavalt töö tulemustele
Töö toimub ühes vahetuses
esmaspäevast-reedeni kell 8:30-17:00.
Kandideerimiseks palume saata CV
hele.punab@vipis.eu
Lisainformatsioon tööpakkumise kohta
tel: 6566224
Tutvu ettevõttega lähemalt: www.vipis.eu

Maailma
parim
kink!

JÕULUD
sünnipäevad
pulmad
...

200€
eest tasuta
lisatarvikuid*
*kehtib 2017
aasta jooksul

kümblustünn Ösel

www.oeseltubs.ee

telefon 56 862 962
e-post: info@oeseltubs.ee
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Laupäeval, 16. detsembril kell 16.00
0
0))
Järveküla koolis (Peetri, Reti tee 20)

ÜLEVAADE OLULISEMATEST POLITSEI
REGISTREERITUD SÜNDMUSTEST
• 01.11 teavitati vargusest Peetri alevikus asuvalt ehitusobjektilt.
• 13.11 teavitati vargusest Venekülas asuvast ehitussoojakust.
• 19.11 leidis Vaida alevikus aset konflikt elanike ja ilutulestikku
lasknud seltskonna vahel, mis päädis kaklusega.
• 21.11 leidis Peetri alevikus aset vägivaldne peretüli, mille
käigus 38aastane mees tekitas kehavigastusi 25aastasele
naisele.
• teavitati vargusest Venekülas asuvast ehitussoojakust.
• 26.11 tekkis Soodevahe külas ühise alkoholitarvitamise tagajärjel konflikt, mille käigus 45aastane mees hammustas oma
tuttavat 60aastast meest.
• 27.11 teavitati vargusest Peetri alevikus asuvalt ehitusobjektilt.
• 27.11 teavitati vargusest Uuesalu külas asuvalt ehitusobjektilt.
• 29.10 teavitati vargusest Uuesalu külas asuvast eramust.

Instrumentaalansambel:
Kaido Kodumäe
Toomas Leis
Kristjan Mängel
Ülo Mälgand

Pilet 5 € kohapealt

Reakuulutused
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitusja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad.
Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude-okste langetamine. Lumekoristus.
E-post: or@inkteenused.ee. Tel: 5348 7318
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti
vanemaid lauanõusid ja lillevaase; pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning muid
Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise
esemeid. Tel: 602 0906 ja 501 1628, Tim
Pakume teenust: lehekoristus, peenarde hooldus, kodukoristus, libedusetõrje, lume lükkamine, talvepuude tuppa toomine ja teised abistavad tegevused. Helista ja küsi lisa – 5667 9126
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PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
NOVEMBER
3.11 likvideeriti avarii tagajärjed Karla külas
4.11 abistati kiirabi Vaidas
10.11 likvideeriti avarii tagajärjed ringteel
11.11 likvideeriti õlireostus Karla külas Seedri teel
20.11Tartu maanteel põles auto
25.11 suitses elektrikilp Peetris Tammiku põik 2
27.11 tulekahi Soodevahe külas Lennuradari tee 3

Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduauto
või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200
Numeroloogiline konsultatsioon annab
vastuseid paljudele Teie küsimustele.
40aastane kogemus. Helistada telefonil
5664 6353 või kirjutada aadressil: irene.
pukk@gmail.com
Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150 €.
Tel: 5656 2191
Soov leida Jüri alevis nooruslik pensionär,
kes oleks koduabiline, vajadusel lapsehoidja (3 a, 8 a) ja teeks vahel ka süüa. Helista
ja räägime täpsemalt Diana, tel: 5554 9000

„Oskasite valida, osake
hoida, osake targasti elada!

Merike ja Ando

Õnne ühisel eluteel!
Töökaaslased Rae vallamajast

“Kohaliku omaalgatuse programm (KOP)
toetas oma kevadvoorus MTÜd Peetri
Selts Assaku veski soojuspumba ostmisel
ja tornikupli soojustamisega.”

Mõistust rahustavad teraapiad ja ajurveda
massaaž. katrin@prana.ee, tel: 5567 6848
JÕULUPUUD, Eestis mahedalt kasvatatud
nulud. Kojutoomine tasuta. Tel: 5326 4497
RAID & KO kliendid ostavad kinnisvara. Hindamine tasuta. Sobiva pakkumise
korral kiire tehing. Oodatud kõik pakkumised! Mart Vellama, mart@raid.ee,
tel. 5341 4685

Novembris lahkunud
LEONID JERMOLENKO
TÕNU HILEP
LUULE LIMBACH
ESTER RÄITNA
KÜLLIKE LUKKONEN
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Novembris
registreeritud
sünnid
SAMUEL CARL WEGERICH

DETSEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD
MEERI VOOREMÄE

93

EEVI TAMM

81

HILDA GRUNTŠTEINS

92

VALENTINA SAKS

80

ELMAR NIINEPUU

92

AILI HIRVE

80

JELIZAVETA IVANOVA

91

RÜNNO JAOSAAR

80

NIKOLAI LEPMETS

87

MAIMU ESNAR

75

EHA LOIK

86

MATTI TORMET

70

VAIKE EVERST

86

ALEKSANDER SOIKONEN

70

ELVI NIGULA

86

AINO SUTT

70

MIHKEL HILLERMAA

IRENE KUKTAL

86

ANNE HAAS

70

KRISTJAN-OLIVER VÄLLO

LEHTE HÕBEVÄLI

85

JEVGENIA GRIGORJEVA

70

ADEELE TOLL

NELLY LAGLE

84

HILJA REINHOLM

70

LENNA-BRITA TRAUSER

VALENTINA FURMANJUK

83

MIHKEL VORSMAN

70

SAARA PIHELGAS

MAIMU KRUUK

82

LARISSA VOLMER

70

EMILI SAMMELSELG

WILHELM HEINRICH BÜNGER 82

TAIMI KARASK

70

HEIDI MÄNNAMETS

SILVI ABERUT

82

VALDEK MERMAN

65

MARET KIRVES

81

ANTON HALLIK

65

AINO SELART

81

REET SAAR

65

LEMBIT PAJUSALU

81

MARE MAIDLA

65

VALENTINA MALTS

81

PAUL LORVI

65

RODION DOVGI
HENRY SOOME
OSKAR RÜNT
KARL PATRICK JUHANI
MARK ANTSIBOR
ALFRED ONNO
SIMON LAIDVEE
JASON ANDREAS RÄSTA

GRETE-LIIS KOTSAR
MONA HILLERMAA
AMELIA SUURSALU
MARIE ANVELT
EMILIA MORGUNOV
IDA MARIE RANNAMETS

Meie sügav kaastunne
Sulle, Siiri ja Sinu
lähedastele kalli ema,

ESTER RÄITNA
surma puhul.
Sinu laulusõbrad
Jüri Perekoorist

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

Avaldame kaastunnet
Agu Laiusele

EMA
surma puhul.
Rae Vallavolikogu ja
Rae Vallavalitsus

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

Avaldame kaastunnet
Siiri Laidile

EMA
kaotuse puhul.
Rae Vallavalitsus

Südamlik kaastunne
Siiri Laidile kalli ema

ESTER RÄITNA
kaotuse puhul.
Kolleegid Rae
Huvialakoolist

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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