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• Koolide juures tegutseb huviringe
igale maitsele
• Kolm uut bussiliini alustavad
järgmisest kuust
• Uuest aastast kehtib uus maksuvaba
tulu maha arvestamise süsteem
• Rae Kunsti Platsil suur
ülevaatenäitus!

Rae valla ametlik väljaanne
Rae vallavolikogu 26.oktoobri istung.
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26. oktoobril valiti Rae volikogule uus esimees, kelleks sai Laine Randjärv.
Vallavalitsus jätkab endises koosseisus. 1. novembrist tööle asunud volikogu
november 2017 • Rae Sõnumid
koosseisuga ja ametisse kinnitatud vallavalitsusega saab tutvuda lk 2–4
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vallavalitsus

Volikogu esimees on Laine Randjärv
26. oktoobril toimunud vallavolikogu istungil valiti volikogule uueks esimeheks
Laine Randjärv (RE) ja aseesimeheks
Agu Laius (IRL).
„On suur au võtta volikogu juhtimise
vastutus Rae vallas, mis on üks Eesti võimekamaid valdu,“ ütles Laine Randjärv
ning lisas, et loodab kodukoha jätkuvasse arengusse panustada ka oma eelnevate
tööaastate kogemust. „Soovin kaasates
valla kogukonda teha sisukat meeskonnatööd vallavalitsuse ja volikoguga, et panustada järgnevate aastate jooksul parima
elu ning ettevõtluskeskkonna arengusse
Rae vallas.“
Viimased kaheksa aastat volikogu esimehena ametis olnud ja uue perioodi volikogu aseesimees Agu Laius pidas senini
kestnud Reformierakonna ning Isamaa
ja Res Publica Liidu koostööd igati tulemuslikuks. „On loomulik, et see jätkub

Volikogu esimehe ametisse valitud Laine
Randjärv 
Foto: Rae Sõnumid

ka uuel perioodil. Nii jätkab vald valitud
arengukursil,“ resümeeris Laius, kes lubab
oma tegevuses edaspidi keskenduda sellele, et uuel perioodil kasvab veelgi volikogu
ja volikogu komisjonide roll valla asjade
arutamisel ja otsustamisel. Laius leiab, et
veelgi enam on tarvis kaasata ka vallaelanikke ja nende esinduskogusid.
Reformierakonna ja Isamaa ja Res
Publica Liidu koalitsioonileping allkirjastati 24. oktoobril. Koalitsioonilepingus on
seatud peamiseks eesmärgiks töötada Rae
valla arengukava 2016–2025 ja teiste arengudokumentide alusel. Valmis lubatakse
ehitada keskväljakud nii Peetrisse kui ka
Jürisse, Ülemiste promenaad ja oluliseks
peetakse esimese vabaõhulasteaia loomist.
25mandaadilisest volikogust sai Reformierakond 14 kohta ja Isamaa ja Res Publica Liit 3 kohta.
RS

Endises koosseisus vallavalitsus jätkab
Volikogu 1. novembri istungil kinnitati
ametisse vallavalitsus koosseisus vallavanem Mart Võrklaev, abivallavanemad Madis Sarik, Priit Põldmäe ja Jens Vendel.

Oma volikogus peetud järgneva nelja aasta tegevuste tutvustuses tõi vallavanem
Mart Võrklaev välja, et kõik märgid näitavad täna seda, et Rae vallas jätkub kiire

kasv ning sellest tulenevate väljakutsetega
tuleb ka järgnevatel aastatel tõsiselt tegeleda.
Abivallavanem
Madis
Sarik on vastutav majandusvaldkonna ja vallavara haldamise eest.

Vallavanem Mart Võrklaev (paremal) ja abivallavanem Priit Põldmäe, kes
vastutab ehitus-, planeerimis- ning keskkonnavaldkonna eest ka järgmisel valitsemisperioodil, sõlmisid erakondade nimel koalitsioonilepingu järgnevaks
neljaks aastaks 24. oktoobril.

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
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Abivallavanem Jens Vendel on vastutav haridus- ja
kultuuri- ning sotsiaalhoolekande valdkonna eest.

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

Rae valla volikogu liikmed järgnevaks
neljaks aastaks alates 1. novembrist 2017
Volikogu esimees

Nimi: Laine Randjärv
Vanus: 53
Haridus: kõrgem, muusikamagister
Perekond: lahutatud; tütred
(31 ja 27)
Töökoht: riigikogu liige, kultuurikomisjoni
aseesimees
Eesmärk volikogus: soovin panustada kultuuri ja hariduse valdkondades: tähtsustada
õpetajate tööd huvihariduses; töötada turvalisema ja kõigi noorte individuaalsusega arvestava koolikorralduse nimel – tugiteenused
kooli lähedal või koolis; tähtsustada noorte
liikumisharrastust
Hobid: käsitöö, loodusfotograafia

Volikogu aseesimees

Nimi: Agu Laius
Vanus: 66
Haridus: kõrgem, majandusteadlane-küberneetik
Perekond: abielus; 6 täiskasvanud last
Töökoht: SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatuse liige
Eesmärk volikogus: üldine – vallaelanike
elukeskkonna järjekindel jätkusuutlik areng
külades ja alevikes, arvestades nende prioriteetseid vajadusi; konkreetne – eakate hulka
jõudnuna eakate kaasamine valla asjade arutamisse ja otsustamisse eakate nõukogu algatamise ja käivitamise kaudu
Hobid: võistlustants hobitantsuna, reisides
maailma avastamine

Volikogu liikmed

Nimi: Andrus Ansip
Vanus: 27
Haridus: keskharidus
Perekond: elukaaslane
Töökoht ja amet: Demades
OÜ tegevjuht, RMC Märgistus OÜ juhatuse liige
Eesmärk volikogus: hoida tasakaalu parima
elukeskkonna ja atraktiivse ettevõtlusmaastiku vahel Rae vallas
Hobid: pere ja sõpradega vaba aja veetmine
ning tervisesport
Nimi: Henri Ausmaa
Vanus: 34
Haridus: kõrgharidus
Perekond: abielus; tütred (9
ja 3)
Töökoht: Eesti Korvpalliliidu liigade ja võistluste divisjoni juht; Rae
Huvialakooli korvpallitreener

Eesmärk volikogus: Rae vallas on väga kaasaegsed ja head võimalused sportimiseks. Elanikkonna kasvades peame hoolitsema selle
eest, et sportimisvõimalusi loodaks järjest
juurde.
Hobid: sport, reisimine, matkamine, teater,
muusika
Nimi: Tarmo Gutmann
Vanus: 45
Haridus: kõrgem (EBS;
TTÜs käsil magistritöö kirjutamine)
Perekond: abielus; kaks last:
poeg (22), tütar (20)
Eesmärk volikogus: seista hea Rae valla
pideva arengu eest. Kaasates meie inimesi,
kuulates nende ideid ja arvestades nende
soove annan oma panuse, et see info saaks ka
reaalsuseks.
Hobid: jalgrattasport, fotograafia, lumelauasõit, suusatamine, sulgpall
Nimi: Aivo Hommik
Vanus: 53
Haridus: kõrgem
Perekond: lahutatud, lapsed
(27 ja 18)
Töökoht: Peetri Lasteaed-Põhikooli haldusjuht
Eesmärk volikogus: soovin, et Peetri alevik
saaks kiiresti noortekeskuse, sest siin elab
väga palju noori ja neil ei ole kohta, kus kokku saada
Hobid: male, kabe, keegel, golf, seenel ja kalal käimine, tantsimine
Nimi: Kalle Isand
Vanus: 55
Haridus: kõrgem
Perekond: abielus; pojad
(31, 28, 5 ja 5), tütar (9)
Töökoht: UpTech Group
OÜ juhatuse liige
Eesmärk volikogus: osaleda volikogu liikmena valla arengu kujundamises. Olen endaga
rahul, kui suudaksin valla juhtimisse tuua
„suure pildi“ nägemise oskust ning kogukondade huvide arvestamist sellisel määral, et inimesed usuks valla juhtide valikute õiglusesse.
Hobid: mulle meeldib leiutada. Suuri ja väikeseid asju – välja mõelda ja teha. Meeldib
purjetada ja laulan Kalevi Kammerkooris.
Nimi: Kaarel Kais
Vanus: 43
Haridus: kõrgem, õigusteadusemagister
Perekond: abielus; lapsed
pojad (3 ja 1)

Töökoht: Advokaadibüroo Premium juhtivpartner, vandeadvokaat
Eesmärk volikogus: Jätkata neli aastat
tagasi alustatud tööd valla elukeskkonna edasiarendamisel eelkõige hariduse ja
kultuuri (sealhulgas spordi) valdkonnas.
Tagada Rae valla lastele võimalus kasvada
turvalises keskkonnas, omandada hea haridus ning tegeleda oma hobidega kodu
lähedal.
Hobid: sport (rannavõrkpall, võrkpall, tennis, male), reisimine, väärtfilmid, lastega
mängimine
Nimi: Kaido Kivistik
Vanus: 38
Haridus: Mainori kõrgkool,
tootmisjuhtimise
bakalaureuseõpe; Tallinna
Majaka
teeninduskool,
kokk-kondiiter; Jüri keskkool
Perekond: vabaabielus; kolm last: tütred (17
ja 16), poeg (2)
Töökoht: Rudus ASi tehnikajuht
Eesmärk volikogus: muuta Rae valla elukeskkonda paremaks, turvalisemaks, ohutumaks ja mugavamaks. Kohaks, kus inimesed
tunnevad, et neid vajatakse ning kohaks, kus
inimene leiab oma probleemidele lahenduse.
Hobid: jäähoki ja Kaitseliit
Nimi: Tõnis Kõiv
Vanus: 47
Haridus: kõrgem, õigusteadus
Perekond: abielus; teismeline poeg ja kaks täisealist

tütart
Töökoht: Reformierakonna peasekretär
Eesmärk volikogus: üheskoos vallavalitsusega viia ellu valijatele lubatu ja koalitsioonilepingus kokkulepitu, sealhulgas
Peetri perearstikeskus ja Ülemiste promenaad
Hobid: jalgrattasõit, aiandus
Nimi: Helen Kübar
Vanus: 32
Haridus: kõrgharidus, geenitehnoloogia
Perekond: abielus: 3 last
(tütred 8 ja 7), poeg (9 kuud)
Töökoht: Helmes ASi tiimijuht
Eesmärk volikogus: seista hea selle eest, et
Peetrisse kerkiks lõpuks perearstikeskus ja
rekreatsioonialad noorukitele. Väga tõsiselt
võtan ka koolivõrku puudutavat, kuna soovin, et iga valla noor saaks väärtusliku hariduse.
Hobid: jalgrattasõit, laulmine, ujumine
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Nimi: Gerli Lehe
Vanus: 30
Haridus: kasvatusteaduste
magister
Perekond: abielus; poeg
(12), tütar (8)
Töökoht: Lasteaia Pillerpall õpetaja
Eesmärk volikogus: seisan oma kogukonnas
elavate perede ja laste heaolu eest. Teen tööd,
et võrdsustada lasteaiaõpetajate palgad kooliõpetajate töötasuga ja tõsta alushariduse
töötajate palka.
Hobid: mootorrattasõit, robootika
Nimi: Meelis Lepikult
Vanus: 36
Haridus: kõrgem
Perekond: abielus; pojad
(15, 10, ja 5)
Töökoht: Baltic Floc Estonia
OÜ tegevjuht; Järveküla Sport MTÜ juhatuse
liige
Eesmärk volikogus: panustan Järveküla arengule ja uute võimaluste loomisele
käsikäes piirkonna elanike ideede ja mõtetega. Tahan, et nii noorte kui ka täiskasvanute häält oleks rohkem kuulda – et
nendega arvestataks ja neile tähelepanu
pöörataks.
Hobid: lauatennis, sulgpall ja keegel, (purjelaua) surf, muusika ja kunst
Nimi: Krister Parbo
Vanus: 37
Haridus: kaks kõrgharidust: kehakultuuri õpetaja ja
psühholoogia
Perekond: abielus; poeg (3),

tütar (2)
Töökoht: Mikata Judokooli juhataja ja judo
õpetaja
Eesmärk volikogus: seisan kõikide heade
mõtete eest. Minu jaoks on väga oluline aus
ja läbipaistev vallajuhtimine ning kogukondade kaasamine vallajuhtimisse. Oluliselt
rohkem vahendeid tuleb suunata küla- ja
asumiseltsidele kohapealse elu arendamiseks.
Rae vallas tuleb sisse viia kaasava eelarve põhimõte ning oluliselt rohkem säilitada ja luua
rohelust.
Hobid: psühholoogia, idamaised võitluskunstid, tervisesport, ajalugu, oma kodu
Nimi: Meelis Rosenfeld
Vanus: 56
Haridus: kõrgem, matemaatika-füüsika magister
Perekond: vabaabielus; tütred (32 ja 25)
Töökoht: Rosen OÜ juhatuse liige
Eesmärk volikogus: valla õigusloome parandamine, kõigi isikute võrdse kohtlemise
tagamine ja uue kaasaegse hooldekodu rajamine
Hobid: autoasjandus, alternatiivenergeetika
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Nimi: Bärbel Salumäe
Vanus: 30
Haridus: kõrgem, noorsootöö
Perekond: abielus; tütred (8 ja 6)
Töökoht: Kaitseliidu noorteinstruktor
Eesmärk volikogus: seista Lagedi heaolu
eest – et see ei jääks teiste kiirelt kasvavate
Rae valla piirkondade varju
Hobid: sport, käsitöö, ürituste korraldamine
Nimi: Raul Siem
Vanus: 44
Haridus: kaks kõrgharidust:
sisejulgeolek ja õigusteadus
Perekond: abielus; pojad (16,
12 ja 4)
Töökoht: ettevõtja, rahvusvaheline õigus- ja ärikonsultatsioon ja start-up-ettevõtlus legal tech
Eesmärk volikogus: tõhustada tegevust
noortega, erivajadustega inimestega ja eakatega. See on valla kodanikkond, kelle huvid
on täna suures ehitamistuhinas jäetud selgelt
ja teenimatult tagaplaanile.
Hobid: korvpall ja kokandus
Nimi: Tairi Tikko
Vanus: 38
Haridus: keskeri
Perekond: tütred (15 ja 7)
Töökoht: Elmaksi Hulgikaubanduse ASi ostu- ja
müügispetsialist
Eesmärk volikogus: kõigi vallaelanike heaolu nimel seisan selle eest, et usalduse võitnud lubadused ka päriselt ellu viidaks. Meid
ümbritseva taristu areng peab olema tulevikukindel ja minu eesmärk volikogus on tagada mugava elukeskkonna loomisel elanike
soove arvestavad otsused ning valikud.
Hobid: Tai poks, matkamine, numismaatika
Nimi: Ülo Timuska
Vanus: 56
Haridus: keskeri
Perekond: abielus; 2 täiskasvanud last
Töökoht: Rae valla spordikeskuse direktor
Eesmärk volikogus: sportimisvõimaluste
laiendamine, stabiilsus valla juhtimises
Hobid: Kaitseliit, orienteerumine
Nimi: Oleg Tšubarov
Vanus: 40
Haridus: keskeri
Perekond: abielus; tütred
(21 ja 11), poeg (20)
Töökoht: Eesti Raudteelaste
Ametiühingu juhatuse esimees
Eesmärk volikogus: et Rae vallas oleks kõikidel hea elada – nii noortel kui ka eakatel, nii
eestlastel kui ka teiste rahvuste esindajatel.
Soov töötada kõikide vallaelanike huvides,
kaasates kohalikke inimesi.
Hobid: kalastamine, sport

Nimi: Indrek Uuemaa
Vanus: 59
Haridus: kõrgem
Perekond: abielus; 3 täiskasvanut poega (28, 30, 33)
Töökoht: Rae vallavolikogu

liige
Eesmärk volikogus: Rae valla laste diskrimineerimise lõpetamine valla spordikeskuses ja
üksikvanemate(=emade) võrdne kohtlemine
Hobid: poliitika

Nimi: Raivo Uukkivi
Vanus: 55
Haridus: kõrgem
Perekond: abielus; kolm
täiskasvanud poega
Töökoht: Raasiku vallava-

nem
Eesmärk volikogus: tagada Rae valla areng
ja valda juhtima asuvate isikute õiguspärane
käitumine
Hobid: ujumine, suusatamine, kodukujundus, jahil käimine
Nimi: Margus Valgma
Vanus: 50
Haridus: keskeri
Perekond: Töökoht: füüsilisest isikust
ettevõtja
Eesmärk volikogus: Hobid: Nimi: Indrek Varik
Vanus: 46
Perekond: abielus; 3 last
Töökoht: Marintech Group
OÜ juhatuse liige, Marintech MT OÜ juhatuse liige,
ASi Elveso nõukogu esimees, Eesti Kalastastajate Seltsi juhatuse liige
Haridus: kõrgem
Eesmärk volikogus: esindan oma valijaid
Hobid: kalapüük ja merendus
Nimi: Velor Viitak
Vanus: 51
Haridus: keskeri
Perekond: abielus; pojad (28
ja 24)
Töökoht: Talboks OÜ juhataja
Eesmärk volikogus: püüan Rae valla juhtidele meelde tuletada, et Rae valla ääreala
Patika Aedlinna tee elanikud on samuti Rae
valla inimesed ja ka Rae valla maksumaksjad!
Avaldatud vastajate antud info põhjal

Rae vallavalitsus kuulutas välja hanke
Jüri aleviku jäätmejaama ehitamiseks
Hankelepingu periood on 01.05.2018 –
31.07.2018. Pakkumuste esitamise
tähtaeg on 21.11.2017.

uudised

Siniseid busse hakkab sõitma rohkem
Detsembrist alustavad uued bussiliinid tihendavad liinivõrku suuremate
Rae elupiirkondade vahel, sõitma hakkab kolm uut bussiliini, mille tulemusel paraneb ühendus ka Tallinnaga.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskusest
antakse teada, et uued liinid kannavad numbreid 162, 134 ja 132A. Uusi väljumisi tuleb
tööpäevadel kokku 12. Uuesallu hakkab buss
sõitma seitsmel korral, Vaidasse viiel korral.
Vallavanem Mart Võrklaev tunneb
heameelt selle üle, et liinivõrku ja liinide
arvu on saadud pidevalt täiendada. „Kerge
see töö pole olnud, aga peaasi, et oleme tulemuseni jõudnud,“ kõneles Võrklaev.
Uuesallu läbi Peetri ja Järveküla sõitev
buss hakkab kandma liininumbrit 162.
Kõik koolilapsed, kes on kasutanud seni
koolibussina tuntud siseliini R6, saavad
jätkata nüüd bussiliiniga nr 162, sest Peetri ja Uuesalu vahel hakkab uus liin sõitma
samal marsruudil. Bussiliinil saab olema
tööpäeviti 7 väljumist ja nädalavahetuseti
ning riiklikel pühadel 3 väljumist. Koolilapsi ja vanemaid, keda siseliini R6 äravõtmine puudutab, nende jaoks tuleb lähiajal
info sõitude kompenseerimise kohta.
Bussiliini nr 134 marsruut hakkab olema algusega Tallinnast nii, et Jürisse sõidab
buss mööda Tartu maanteed, Jürist Vaidasse sõidab buss mööda Vana-Tartu mnt,
läbides Patika ja lõpetades Vaida aleviku
keskuses. Tööpäeviti väljub nr 134 kolmel
korral ja nädalavahetuseti ning riiklikel pühadel on bussiliinil üks väljumine.

Vastab MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus:
1. Mitu väljumist tuleb liinil nr 162? TP 7 ja LP/PP 3 ringi
2. Milline on nr 162 marsruut? Tallinn – Vana-Tartu mnt – Peetri – Uuesalu (Peetri
– Uuesalu vahel samal marsruudil, mis täna R6)
3. Mitu väljumist on liinil nr 134? TP 3 ja LP/PP 1 ring
4. Milline on nr 134 marsruut? Tallinn – Jüri – Vana-Tartu mnt – Patika - Vaida
5. Mitu väljumist tuleb liinil nr 132A? TP 2, LP/PP 2 ringi
6. Milline on nr 132A marsruut? Tallinn – Järveküla – Rae küla – Jüri – Vana-Tartu
mnt – Vaida.
7. Kui suur on väljumiste arv bussiliinil nr 132? TP 8 ja LP/PP 3 ringi
Foto: Rae Sõnumid

Bussiliin nr 132A hakkab sõitma Tallinn – Järveküla – Rae küla – Jüri – Vana-Tartu mnt – Vaida. Erinevalt teistest
bussiliinidest on liinil 132A nii tööpäevadel kui ka nädalavahetuseti koos riiklike
pühadega alati kaks väljumist.
Vallavanem lubab, et vallavalitsus jätkab aktiivset tegevust ülevallalise liinivõrgu tihendamiseks. „Näiteks vajab Rae küla
liinivõrgu tihendamist, samuti on töös

mööda ringteed liini avamine ja bussiliin
Lagedile,“ rääkis Mart Võrklaev, kes leiab,
et neid piirkondi, mis on veel katmata või
liiga hõreda liinivõrguga, Raes veel leidub.
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus
teatel on uued bussiliinid tasulised ning
hinnad võrreldes varasemaga ei muutu.
Sõiduõiguse kohta saab infot pilet.ee lehelt.
RS

Oktoobris avati Rae noortekeskuse allüksus Vaidas
Vaidas põhikooli juures tegutsema hakanud noortekeskuse eesmärk on luua vastavad tingimused noorte mitmekülgsemaks
arenguks. Noorsootöö Vaidas pakub erinevaid väljavaateid kohaliku elu edendamiseks ning suuremaid võimalusi vaba aja
veetmiseks ja mitteformaalseks õppeks.
Vaida noortekeskuse avamisega suureneb noorsootöö teenuste mitmekesisus ja
kättesaadavus Rae vallas. Lisaks Vaidale
tegutseb Rae noortekeskus veel Jüris, Lagedil ja Järvekülas.
„Noortekeskus ei ole kindlasti koht või
ruum, vaid pigem atmosfäär, mille loovad
üheskoos nii noored kui ka noorsootöötajad,“
sõnas Vaida noorsootöötaja Marleen Otsus.
RS

Noortekeskuse töötaja Marleen Otsus on ootamas noori tegevustesse.

Foto: Rae Sõnumid
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hariduselu

Koolide huviringide valik
võtab silme eest kirjuks
Rae valla kooliõpilaste vanemad ei pea muretsema selle pärast, et nende võsukesed pärast õppetööd igavlema jäävad. Rae Sõnumite
uurimuslik ülevaade näitab, et kooliruumides
pakutakse õppeasutuse töötajate korraldatud* huviringe igale maitsele ja pigem tuleb
pead murda selle üle, kuidas saaks kõikidest
meelepärastest tegevustest osa võtta.
Kõige suurem on valik mõistagi Rae valla
ainsas gümnaasiumis Jüris, kus pakutakse
erinevatele vanuseastmetele koguni 68 huviringi! Näiteks koostöös MTÜga Mondo
viiakse läbi UNESCO ja maailmahariduse
ringi. Üheskoos osaletakse Mondo, Euroopa
Maja ja teiste organisatsioonide korraldatud
õpilasüritustel ning organiseeritakse erinevaid üritusi ja esindatakse Jüri gümnaasiumit õpilasvõistlustel.
Omapärast enesetäiendust pakub ka
noorteühendus TORE, mis koostöös koolidega on oma eesmärgiks võtnud arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi, levitada
sallivat õpihimulist ja toetavat hoiakut
ning soodustada õpilastevahelist ja õpilase-täiskasvanu koostööd.

Õpetajad Hiinast ja Hispaaniast

Spordivallas eristub Jüri gümnaasium
spordikroonika ja füsioteraapia huviringidega. Samuti tegutseb võistlusteks ettevalmistamise grupp, kus harjutatakse erinevaid spordialasid.
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Ilmselt tegutseb Jüri gümnaasiumis ka
kõige keerulisema nimega huviring: Raspberry PI Sense HAT. Arvutikauge inimene
peab uurima lisa, et aru saada huviringi
eesmärgist – tutvutakse Linuxi operatsioonisüsteemi ja Raspberry PI 3 seadmega, mille baasil õpitakse pythoni programmeerimiskeelt ning SenseHAT moodulit
Raspberryle, millega on võimalik koostada visuaalseid ning sensoreid haldavaid
programme.
Kooli huvijuht Ida Isabel Kert ütles,
et sel aastal on kõige populaarsemad robootikaringid ja 3. klassi ujumine. Nendes
ringides tuli avada ka lisarühm. Vähene
täitumus on kooliteatris. Kokku osaleb
kooli huviringides ca 800 õpilast ja nädalas pakutakse üle 100 ringitunni.
„Leian, et klubides ja koolides pakutavad huviringid-treeningud on tasemelt
üsna võrdsed ning mõlema olemasolu on
noortele vajalik,“ lisab Kert. „Pean kooli

Õppetöö jaoks on oluline
õpetajate ja õpilaste hea
omavaheline kontakt.
Huviringis õpitakse
teineteist mitmekülgsemalt
tundma.

huviringe oluliseks, sest need arvestavad
tunniplaaniga ja pakuvad võimalust huvipakkuva valdkonnaga kooliruumides
tegutseda. Nii ei pea ka vanemad logistika
pärast muretsema.“
Üldiselt avatakse koolides huviringid
õpetajate ettepanekul eeldusel, et ka lastel
selle vastu on huvi. Aga leidub ka aktiivseid lapsevanemaid. Näiteks Peetri koolis
sai just lastevanemate eestvedamisel käivitatud grossing, jooga ja kunstiring. Peetri
kooli 760 õpilasest käib kokku 24 huviringis umbes 300 last. Populaarseimad huviringid on grossing ja puutöö.
„Pingutame, et tõsta vanemate õpilaste
osalust. Ilmselt on nende tagasihoidlikum
huvi tingitud pikemast koolipäevast ja
osalemisest väljaspool kooli toimuvas huviringis-treeningul,“ arutleb Peetri kooli
direktor Luule Niinesalu. „Huvitegevus
toetab igapäevast õppetööd ja aitab koolikaaslastega paremini tuttavaks saada. Näiteks puutööringi on oodatud 2.–9. klasside õpilased.“
Kes ütles, et huviringe peab läbi viima
täiskasvanu? Peetris korraldab programmeeritava elektroonika ringi oma kooli 9.
klassi õpilane Albert Kostusev.
Traditsiooniliste inglise ja vene keele
ringide kõrval saab Peetris end proovile
panna hispaania ja hiina keeles. Hispaaniast pärit Teresa Peña Diaz-Varela pak-

hariduselu
kus end ise ja koostöös Tallinna Ülikooli
Konfutsiuse Instituudiga annab oma teadmisi edasi Xueqian Ma.

Kohad täitusid kiiresti

Keeleõppele soovib tulevikus rohkem rõhku
panna ka Vaida põhikool, kus lõppes oktoobris juurdeehitise teine etapp. „Huviring
peaks olema aga selline, kus tutvustatakse
lisaks keeleõppele kultuurilugu,“ täpsustab
direktor Piret Hallik. „Lisaks ootame oma
seltskonda kergejõustikutreeningute läbiviijat. Kahjuks pole me üle-eelmisel aastal
treeninguid korraldanud Andres Rajale
asendajat leidnud. Oleme korvanud selle
Rae Huvialakooli pakutavate jalgpalli- ja
Nintai karatekooli treeningutega.“
Vaidas saavad õpilased laulmise, tantsimise ning sporditegevuse kõrval end arendada näiteks kokanduse valdkonnas. Sel sügisel alustas ajaloo ja väitluse ring. „Õpilasi
jagub igasse huviringi, jaotus on üsna võrdne,“ lisab Hallik.
Järveküla koolis pannakse kontseptsioonist lähtuvalt rõhku loodusteaduslike
teadmiste ja infotehnoloogia rakendamist
nõudvatele huvitegevustele. Huvilisi jätkub
aga igale poole. Populaarsemad on loodusringid, teatri- ja loovusring, kokandus ning
teadusring esimesele kooliastmele. Loomulikult käib palju lapsi ka koorilaulus, sügisel alustas tegevust ka lapsevanemate koor.
Muusika- ja sporditegevusega on end sidunud vastavalt 141 ja 83 last. Kultuuri- ja
humanitaarvaldkonna ringides käib kokku
121 ning arvuti ja inseneeria valdkonnas 63
noort.
Miks eelistada just kooli huviringe?
„Sellisel juhul tunneb õpetaja oma õpilaste
oskusi ja vajadusi kõige enam,“ selgitab Järveküla kooli direktor Mare Räis. „Tavalises

tunnis käsitletut saab süvitsi arendada. Õppetöö jaoks on oluline õpetajate ja õpilaste
hea omavaheline kontakt. Huviringis õpitakse teineteist mitmekülgsemalt tundma.
Oluline on aga püsivuse kasvatamine. Kuigi
huviringid on tasuta, ei saa kergekäeliselt
puududa või pooleli jätta. Suurele osale ringidest oli mitu tahtjat ühele kohale. Kas kool
saaks huvitegevuses veel midagi uut ära
teha? Jah, meil oleks vaja luua poistekoor.
Huvi selle vastu on.“

Lagedil aktiivsed õpilased

Järveküla kool on kaks aastat korraldanud
õppeaasta alguses väljastpoolt kooli pakkujatele huvitegevuse laata. „Valdavalt on
sellest olnud huvitatud spordivaldkonnas
tegutsejad. Järgmisel aastal loodame ringi
laiendada,“ täiendab Räis.
Väga kõrge on huviringidest osavõtt
Lagedi koolis. Huvijuht Triinu Sepa hinnangul võtab vähemalt ühest huvi- ja aineringist osa koguni 75 protsenti õpilastest.
Kõige suurem huvi on kokanduse, näitlemise, mudilaskoori, meisterdamise, robootika,
rahvatantsu, Lagedi 4H klubi, male, inglise
keele, looduse ja teaduse vastu. Sepp loodab,
et tuleval aastal lisandub valikusse kaasaegne tants.
„Koolide huviringid on väga olulised,
sest pakuvad vaheldust nii õpilasele kui ka
õpetajale ning on tasuta. Klubid saavad õpetada spetsiifilisemaid alasid, milleks kooliõpetajatel vajalikke oskusi pole. Samas võiks
eelarves ringijuhtide tasu olla suurem, sest
lisatööd on kordades rohkem,“ räägib Sepp.
Andres Kalvik
*üksikuid huviringe korraldavad lapsevanemad ja külalisõpetajad

Rae valla koolide
pakutavad huviringid
JÜRI GÜMNAASIUM
Matemaatika, NUTIkas majandaja, koolilehe tegemine, keraamika,
lugemine, suuline väljendusoskus,
käeline areng, toiduvalmistamine,
kabe, robootika, puutöö, tehnoloogia ja tööõpetus, ühtlusõpe matemaatikas, pranglimine, keemia,
loodus, vene keel, matemaatika,
lõiming, UNESCO ja maailmaharidus, TORE, erinevad koorid ja
ansamblid, kooliteater, rahvatants,
erinevad tantsurühmad, treeningud spordivõistlusteks ettevalmistuseks, spordikroonika, ujumine
PEETRI KOOL
Robootika, 3D-graafika, animatsioon & video, hariduslikud
robotid, programmeeritav elektroonika, näitlemine, tants, esimesed sammud majandusõpetuses,
mõttemängud, väitlusklubi, mudilaskoor, kitarr, trumm, draama,
kunst, puutöö, scrapbooking, grossing, jooga, sulgpall, hiina keel,
hispaania keel, vene keel ja kultuur
JÄRVEKÜLA KOOL
3D-modelleerimine, teeme kunsti, loovusring, üldkehaline ettevalmistus, loodusring, zooloogia,
mudilaskoor, solistid ja ansamblid, mängime ja nuputame, teater,
tants, teadus, käsitöö, vene keel
nullist, folklooriring, nutiring, arvutimängude loomine, kokandus,
lennumodellism, tegevuskeskus
– lugemine, 1. klasside lustikoor,
solistid ja ansamblid
LAGEDI KOOL
mudilaskoor, solistid, muusikal,
rahvatants, tantsuline folkloor,
pallimängud, sulgpall, male, näitlemine, meisterdamine, mood ja
disain, kokandus, inglise keel, loodus, meedia, ajalugu/mälumäng,
nuputamine, arvuti, robootika,
Lagedi 4H klubi

Juhendaja Deisi Viimne on viinud Vaida tantsuringi tüdrukud Koolitantsu festivalil kõrgetele kohtadele.
Foto: Anna Leštšenko

VAIDA PÕHIKOOL
Mudilaskoor, lastekoor, kitarriõpe
ja solistid, ajalugu/väitlus, kunst ja
keraamika, näitlemine, tants, pallikool, puutöö/tehnika, kokandus
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hariduselu
Rae vald tunnustas
õpetajaid ja
hariduse sõpru
Õpetajate päeval, 5. oktoobril toimus Rae
kultuurikeskuses traditsiooniline vastuvõtt haridus- ja kultuuritöötajatele. 2017.
aastal pälvis aasta õpetaja tunnustuse 7
haridustöötajat, lisaks anti välja haridustegu tunnustus ja valiti välja kõige suuremad hariduse sõbrad.

Tunnustuse pälvisid:

Vaida lasteaia Pillerpall lasteaiaõpetaja Gerli
Lehe, Rae Huvialakooli huvihariduseõpetaja
Liia Tamleht, Lagedi kooli klassiõpetaja Katri
Sild, Peetri lasteaed-põhikooli põhikooliõpetaja Rainer Kaasik-Aaslav, Jüri gümnaasiumi gümnaasiumiõpetaja Kristel Kook-Aljas,
Vaida põhikooli klassijuhataja Nele Toime,
Aasta noore õpetaja tunnustuse sai Lagedi
kooli õpetaja Mari Soone, Rae valla aasta haridusteo tunnustuse pälvis Jüri gümnaasiumi
õppedirektor Anne Kloren, Rae valla aasta
hariduse sõbra tunnustuse pälvisid politseinikud Rainer Väli ja Marten Ingel.
Aasta haridustöötajad said vallalt rahalise
preemia summas 500 eurot. Haridustöötajate
valimine üheksas kategoorias toimus tänavu
teist aastat.
RS

Vaida koolimaja
ees olnud haigete
puudega hekk sai
asenduse
Vaida koolipere pani õpetajate päeval kasvama
10 kuuske, millest iga aastaga saab üha tugevam ja ilusam kaarjas hekk maja ees.
Ühiselt maha istutatud puud saadi kingitusena Rae vallavalitsuselt ning koolidirektor Piret Halliku sõnul istutati need maha
nii, et suureks kasvades võimaldavad kuused
kasvada ka teistel suurtel läheduses asuvatel
lehtpuudel. Halliku sõnul kasvas uute puude alal kunagi vana kuusehekk, kus oli sees
palju haigeid puid ning mis liiga väikse istutusvahe tõttu mõjutasid lehtpuude arengut.
Abivallavanem Madis Sarik ütles, et haigeid kuuski sisaldava kuuseheki asendus oli
kindlasti hädavajalik ning avaldas lootust, et
uued puud saavad olema elujõulised ja kaunid.
RS

Rae Sõnumid • november 2017

Koolinoored õppisid
ära tundma enda sees
olevat ettevõtlikkust
„Väga tore oli näha, et nii tublid noored
on kokku tulnud,“ rõõmustas Rae noortekeskuse juhataja Mari-Liis Küüsmaa
20.–22. oktoobril Padisel Kallaste talus
toimunud kolmepäevase ettevõtlikkuslaagri üle 7.–9. klasside noortele.
Rae vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Mari-Liis Paekivi meenutas,
et esimesel päeval külastas laagrinoori Krista Niit töötukassast. Esimene
külaline pani algatuseks noored endasse vaatama ning aru saama iseendast
kui inimtüübist. „Noored õppisid enda
kohta palju ning nii mõnigi tunnistas,
et pole mingit iseloomuomadust enda
puhul märganudki, kuid nüüdse mänguga tuli see välja,“ kõneles noorsootöö
spetsialist.
Teisel päeval viis koolitust läbi noor
ettevõtja Martin Kristerson, kes rääkis
oma kogemuste põhjal ettevõtluse alustamisest. Päeva teises pooles tegid noored ajurünnakut ning said välja mõelda
mõne projekti, millega nad sooviksid
tegelema hakata ning Martin aitas neil
mõtet arendada. Pärast ajutööd mängiti mõlemal koolituspäeval õues värske
õhu käes aktiivseid seltskonnamänge.
Pimeduse saabudes jätkati tubaste

tegevustega ja prooviti erinevaid
lauamänge.
„Kõik kolm päeva olid täis positiivseid emotsioone ning kui noored panid
paberile oma ettevõtlikud ideed, mis
ellu viia, siis oli näha ka seda, et kõigil
noorsootöötajatel lõi silm särama, sest
meil on võimalus neid noori aidata oma
ideede elluviimisel ning selle käigus
kasvatada ettevõtlikkuse pisikut nendes
noortes,“ kõneles Mari-Liis Küüsmaa,
kellest sai pärast laagrit üks mentoreid
noortele.
Novembri teises pooles saavad laagrinoored noorsootöötajatega kokku
ning Mari-Liis Küüsmaa vaatab koos
teiste Rae noorekeskuse töötajate Ester
Kängsepa, Kristel Lina, Marleen Otsuse ning Brey Velberkiga üle, kui kaugele
on jõudnud ettevõtlikkuse laagrist alguse saanud projektid.
„Sel aastal on huvitav see, et laager
ei saanud läbi pärast neid kolme päeva,
vaid kohtume kogu seltskonnaga taas,“
selgitas Mari-Liis Paekivi.
Ettevõtluslaager toimus neljandat
korda ja seal osales 21 noort Peetri, Lagedi, Jüri ning Vaida koolist.
RS

Neljas ettevõtlikkuse laager toimus Padisel Kallaste talus. 

Foto: Mari-Liis Paekivi

hariduselu

Rae Huvialakoolil
käib 20. tegevusaasta
Foto: Rae Sõnumid

Laias laastus võib inimesi jagada kolme rühma. Ühed on need, kes kohe alguses teatavad,
et neile on elevant kõrva peale astunud ning
nemad ei oska laulda, pillimängust rääkimata.
Teine rühm on risti vastupidi esimesele – ma
käisin ka kunagi muusikakoolis ja mängisin
x-pilli, oskan seda ja seda lugu. Kolmandad
on kuskil seal vahepeal, ei nad ütle A-d ega
O-d ja jääbki arusaamatuks, mis suhe neil
selle elevandi ja pilliõppimisega on. Õnneks
on meil vedanud, sest Rae vallas tegutseb juba
20. aastat Rae Huvialakool, mille õppekavade
hulgast sobiva valiku saab teha iga koolilaps.

MUUSIKA

Filiaale pilliõppeks on 4: Jüri, Järveküla,
Lagedi ja Vaida, õpetatavate pillide valik
neis varieerub. Õppima saab tulla katsete
alusel. Need toimuvad kevadel, aga taotlusi pilliõppesse saab kodulehe kaudu esitada terve õppeaasta vältel. Pilliõpe eeldab
kannatlikkust ja järjepidevust, annab aga
juurde hindamatu oskuse – pillimängu.

KUNST

Kunsti saab õppida Jüris ja Järvekülas ning
sinna võetakse õpilasi ilma katseteta. Eelõpe
on mõeldud 1.–4. klassi õpilastele, kellel arendatakse käelist tegevust ning tutvustatakse

esmaseid töövõtteid. Põhiõppesse võetakse
lapsi alates 9. eluaastast. Õpe kestab 4 aastat,
mille jooksul õpitakse teooriat, tegeletakse
praktiliste töödega ning sooritatakse lõputöö.
Sellel sügisel avasime ka kaks täiesti uut
kunstiringi. Jüris alustas kaasaegse kunsti
kursus, mis on suunatud 10.–12. klassi õpilastele. Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell
16 ruumis G003. Järveküla sai juurde keraamikaringi, mille tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 16 ruumis 3003. Olete oodatud!
Lisaks hakkab 15. novembrist toimuma
kunstiring täiskasvanutele. Täpsem info selle
kohta tuleb novembri algul kodulehele ja FB
lehele Rae Huvialakool.

TANTS

Tantsudest on esindatud rahvatants kui kultuuripärandi edasikandja. Ja edasi kanname
me seda kultuuri tegelikult kõik, olgu siis
kas Rae Huvialakooli õpilasena või toetades
neid, kes meie elu muusika, kunsti või tantsuga rikastavad.
Info Rae Huvialakooli kohta on leitav kodulehel http://huvikool.rae.ee/ ning meie tegemisi saab jälgida Rae Huvialakooli FB lehel.
Paneme selle elevandi laulma!
Kristi Toomra,
Rae Huvialakooli õppejuht

Assaku
lasteaias toimus
heategevuspäev
Laupäeval, 7. oktoobril toimus Assaku lasteaias üks tänuväärt ettevõtmine. Nimelt sai Assaku lasteaia hoov
täiendatud uute mänguväljakutega.
Materjaliks olid auto- ja traktorirehvid. Töö käigus valmisid takistusrajad,
siksakrada, rattahoidja, kolm traktorit,
laevuke ja ronimismägi, mis ootab veel
liivaga täitmist. Kevadel saavad kõik
rajad ka kenasti värvi peale.
Esmaspäeva hommik oli lastele
suur avastusrõõm. Mängurõõmu jagus
nii suurtele kui ka väikestele. Selle suure heateo aitasid läbi viia Lions-klubid
„Tallinn Meri“ ja „Harju I“, appi olid
tulnud ka mõned lapsevanemad. Assaku lasteaed tänab kõiki abilisi!
Kaia Randlaine,
Assaku ja Aruheina lasteaia direktor

Eesti Vabadusvõitluse muuseum Lagedil kutsub
Eesti 100 aasta juubeli eel näitust vaatama
Eesti Vabadusvõitluse muuseumi juhataja Johannes Tõrs on kokku pannud
uue näituse “Eesti mehed Nõukogude
armees”.
Näitusel saab näha erinevaid NA
sõjaväe vorme, alates reamehest kuni
kindralini, NA relvastust, NA aumärke
ja medaleid, NA-le pühendatud kirjandust. Näitusel on ka materjale eesti
meestest, kellel tuli teenida Afganistani
sõjas (1979–1989).
Osa näitusest on pühendatud eesti

meestele, kes võitlesid II maailmasõja
rinnetel Eesti Laskurkorpuse ridades
Velikije Luki, Kuramaa, Saaremaa lahingutes. Traagilised on maalid eesti
meestest tööpataljonides.
Eesti Vabadusvõitluse muuseumisse
on rajatud Eesti Vabariigi 100 aasta juubeliks Vabaduse park, kuhu on istutatud
üle 100 tamme.
Näituse külastamine eelkokkuleppel,
kontakt www.vabadusvoitlus.ee
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tasub teada
TÖÖPAKKUMINE

Peetri Spordihoone
administraator-puhastusteenindaja
Töö kirjeldus
- spordikeskuse klientide vastuvõtmine, juhendamine ja abistamine
- hoolduskoristus siseruumides – spordisaal, riietusruumid, tualetid
- töö graafiku alusel E–P 16.00–23.00
Nõudmised kandidaadile
- eesti keele oskus
- viisakus, tähelepanelikkus, sõbralikkus
- puhtusearmastus ja korrektsus
- valmisolek füüsiliseks tööks
- kasuks tuleb töökogemus puhastusteenindajana
Ettevõte pakub
tänapäevaseid töötingimusi, koolitust, toredat ja asjatundlikku
meeskonda, tööriietust, sportimisvõimalusi.
Töö iseloom
Asukoht: Pargi tee 6, Peetri alevik, Rae vald
Töö tüüp: täistööaeg
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks saada CV aadressile info@raespordikeskus.ee,
lisainfo telefonil 639 0354.

TÖÖPAKKUMINE

Järveküla Spordihoone
ujulavalve-instruktor
Töö kirjeldus
- klientide nõustamine ja abistamine ujulas
- kontroll ujulas kehtestatud hea tava reeglite täitmise üle
- vajadusel tähelepanu juhtimine kehtivatele eeskirjadele
- korra ja puhtuse hoidmine ujula ruumides
- basseini veeproovide võtmine
- eriolukordadel operatiivne ja kooskõlastatud tegutsemine
- päästmine inimese õnnetusse sattumisel
- esmaabi osutamine
Nõudmised kandidaadile
- eesti keele oskus
- hea ujumisoskus
- hea füüsiline vorm
Ettevõte pakub
tänapäevaseid töötingimusi, koolitust, toredat ja asjatundlikku
meeskonda, tööriietust, sportimisvõimalusi.
Töö iseloom
Asukoht: Reti tee 20, Peetri alevik
Töö tüüp: graafiku alusel osalise koormusega, vahetuse pikkus E-R
14.00-22.00 ja L-P 10.00-22.00
Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Kandideerimiseks saada CV aadressile info@raespordikeskus.ee

TÖÖPAKKUMINE

Järveküla Spordihoone
administraator
Tööülesanded
- klientide teenindamine, nõustamine ja abistamine
- spordihoone teenuste ja lisatoodete müük
- telefonikõnedele vastamine
- broneeringute registreerimine ja ühekordsete broneeringute tegemine
Nõudmised kandidaadile
- väga hea suhtlemisoskus
- viisakus, tähelepanelikkus, sõbralikkus
- ausus, täpsus, kohusetundlikkus
- valmisolek tööks graafiku alusel
- väga hea eesti keele oskus, kasuks tuleb vene ja inglise keel
suhtlustasandil
Ettevõte pakub
tänapäevaseid töötingimusi, sportimisvõimalusi, tööriietust.
Töö iseloom
Asukoht: Reti tee 20, Peetri alevik
Töö tüüp: graafiku alusel osalise ajaga, vahetuse pikkus 14.30-23.00.
Tööle asumise aeg: detsember 2017
Kandideerimiseks saada CV aadressile info@raespordikeskus.ee

Otsime
tugiisikut
Töö sobib ka krapsakale pensionärile.
Rõõmsameelne ja hakkaja poiss ootab, et keegi hea ja
tubli inimene oleks tema kõrval ning aitaks teda, kui
raske hetk käes.
Asukoht: Jüri, Rae vald
Põhja-Eesti Autismi Liit võtab ESF projekti raames tööle
tugiisiku 6-aastasele lasteaias käivale autistlikule poisile.
Töömaht: Täistööaeg E-R kl 08:00-17:00, mis varieerub
pere teenusevajadusest lähtuvalt.
Töö piirkond: Taaramäe Lasteaed, Jüri
Tööle asumine: Võimalusel koheselt.
Kandideerijalt ootame kohusetunnet, motivatsiooni,
hoolivust, rõõmsat meelt ning head pingetaluvust. Kasuks tulevad teadmised autismist ning eelnev kokkupuude erivajadustega lastega.
Rohkem infot töö ja palga kohta tel. 56627147
(Maarja) või meiliaadressil autism.tugi@gmail.com
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LUGEMISKOHVIK
JÜRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
Kõik raamatukogu üritused on tasuta
NOVEMBER
11.11 Muinasjututund 12.00
Lugu „Väikese Mari unenägu“. Laulavad, etendavad ja musitseerivad Katri
Kaasik ja Tiia Paist.
23.11 Lugemiskohvik – Külas Jim
Ashilevi 18.30
Juttu tuleb Jim Ashilevi töödest ja
tegemistest – kirjandusest ja teatrist.
Kohapeal võimalik osta tema raamatuid.

KÜLAS JIM ASHILEVI
Neljapäeval, 23. novembril kell 18.30 Jüri Raamatukogus
„OP“ saatejuht. Ta on kirjutanud nii näidendeid, romaane, lühiproosat kui ka luuletusi.
Tema sulest on pärit
„Portselansuits“ (näidend), „Nagu poisid vihma käes“ (näidend), „Ma olen elus olemise
tunne“ (romaan), „Kehade mets“ (romaan) ja
„Armastuskirju teatrile“.

Üritus on tasuta

Foto: Õhtuleht

DETSEMBER
05.12 „Kuulmise järgi“. Doris Kareva ja Robert Jürjendali luule- ja
muusikakava. 18.30
Kohapeal võimalik osta esinejate raamatuid ja plaate.
16.12 Muinasjututund 12.00
Lugu „Jõuluvana kott“. Etendab Tallinna
Laagna Gümnaasiumi kooliteater.
PEETRI RAAMATUKOGU
SÜNDMUSED
(kõik raamatukogu üritused on tasuta)
NOVEMBER
15.11 Peetri lugemiskohvik 18.30
Teemaks „Raamat, mida loeksin uuesti ja
uuesti“.

Kaunis luule– ja muusikakava
5. detsembril kell 18.30
Jüri Raamatukogus

25.11 Peetri muinasjututund 12.00
Legendi Lehmja tammikust jutustavad
raamatukoguhoidjad Kristel Anja-Palm ja
Terje Jaamul.

Taaramäe lasteaed Jüris
pakub tööd

õpetajale ja erirühma
õpetajale.
Sooviavaldus ja CV palume saata
aadressil taaramae@rae.ee
Täiendav info aadressil
taaramae@rae.ee, tel. 569 18148
Tööleasumise aeg:
jaanuaris 2018

Kohapeal võimalik osta esinejate raamatuid ja plaate.

Sissepääs tasuta.
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Kunst on kohal!
Juba aasta jagu on Rae kultuurikeskuse
ruumides asuva Rae Kunsti Platsi kaudu
olnud kunst Rae valla rahvale lähemal.
Rae Kunsti Platsi esimene aasta on
möödunud edukalt. Galerii loomisel oli
eesmärk tutvustada ja populariseerida
Eesti kaasaegset kunsti ning sellel kursil on end ka hoitud. Rae Kunsti Plats on
üks vähestest Eesti galeriidest, kes maksab
kunstnikele näituste eest honorare. See on
võimalikuks saanud tänu fondide ja erasektori toetusele.
Aasta vältel on toimunud 9 näitust.
Rae valla rahvas on Kunsti Platsil saanud
tutvuda Laurentsiuse, Juss Piho, Tiina
Tammetalu, Janno Bergmanni, Mari
Kartau, Sorge ja Pusa loominguga. Lisaks
oli eksponeeritud Armin Kõomägi isiklik
kunstikogu, mis andis hea ülevaate Eesti
kaasaegse kunsti arengusuundadest.
Galerii toimimist on toetanud Eesti
Kultuurkapital, AS Smarten Logistics, Armin Kõomägi ja Tankeri Pruulikoda.
Rae Kunsti Plats on kureerinud Eduard
Wiiralti illustratsioonide näitust „Enne
põrgut“, mis on olnud eksponeeritud Rae
valla raamatukogudes ja teistes Harjumaa
kultuurikeskustes, samuti Luunja vallamajas. Lisaks toimus Peetris asuvas kohvikus
Monroe Galina Bendaki näitus „Elu ja ilu
by GothZone“.
Esimese tegutsemisaasta möödumise
maamärgina tahame pöörata pilgu oma
kogukonna poole ja tuua välja need loov-

Kunstnik PUSA ehk Piret Bergmann oma näituse avamisel. 

hinged, kes siinsamas meie vallas elavad ja
tegutsevad. Rae kultuurikeskuse üleskutsele reageeris koguni 13 kunstnikku ning
tõsiasi, et nende inimeste lähenemised
loomingule on stiililiselt üksteisest täiesti
erinevad, viitab sellele, et tegemist saab
olema väga erilise väljapanekuga.
29. oktoobril kell 19 avatud Rae valla
ülevaatenäitusel on eksponeeritud Mari

Kartau, Janno Bergmanni, Juss Piho,
Aita Nurga, Grete-Loviis Saare, Robert
Puumeisteri, Juta Soans-Laanpere, Jana
Soansi, Vilja Prometi, Galina Bendaki,
Ott Katteli, Cristellli (Kristel Kütt), Toomas Aru ja Riti Rand-Salongi looming.
Näitus jääb kõigile kunstihuvilistele avatuks jaanuarikuu lõpuni.
Sandra Suurkask

24.–25. novembril 2017 on 1.–12. klasside
õpilastele draama- ja loovuslaager.
24 tunni jooksul toimuvad erinevad töötoad, lõbusad mängud, filmiõhtu, üllatused. 25. novembril on kõik oodatud vaatama eelmisel õhtul valminud etendust.
Registreerimine oma kooli huvijuhi juures 13. novembrini, osalustasu on 3 eur.
Lisainfo: noorsootöö spetsialist Mari-Liis Paekivi, 5552 5478 või mariliis.paekivi@rae.ee
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Sandra Suurkask: olen valmis kogukondi
nende eestvedamistes toetama
Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas
Aru tegi intervjuu kogukonnaspetsialistina tööle asunud Sandra Suurkasega, et vallarahvas teaks, kelle poole pöörduda, kui sooviks on kõnelda
oma ideedest, loomingust või aktsioonidest, mis võivad teistelegi huvi
pakkuda.
Kirjelda natuke ennast, kes oled, millega
tegeled?
Olen Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud kultuurikorraldaja. Senises tööelus
olen saanud näha Ugala ja NUKU teatri
telgitaguseid, töötades esimeses trupijuhi
ja teises müügijuhina. Veidi rohkem kui
aasta tagasi sai alguse minu tööelu Rae vallas. Töötasin eelmisel õppeaastal Jüri gümnaasiumis huvijuhina ja septembris liitusin kultuurikeskuse meeskonnaga. Minu
lemmikvaldkonnad on rahvakultuur ja
pärimuskultuur. Olen peaaegu terve oma
elu tegelenud rahvatantsu ja koorilauluga
ning juba mõnda aega olnud seotud Eesti
folkloorinõukogu ja nende tegevusega.
Töötegemiste kõrvalt laulan Pärimuslaulu
seltsinguga regilaule, juhendan koduvallas
meesansamblit, laulan naiskooris, tantsin

rahvatantsu Oru naiste ja Jüri õpetajatega
ja kui aega jääb, teen bändi ka. Olen sellest
kultuuripisikust ikka päris tugevasti nakatunud, võib vist öelda.
Mida võiks tähendada Rae valla kogukond? On see üldse olemas?
Muidugi on. Õigemini, neid on siin palju ja erinevaid. Rae valla omapära, nagu
siinsed inimesed isegi igapäevaselt tajuvad, on ju see, et siin on nii mõnusaid
ehtsaid maakohti ja külasid kui ka klassikalisi korrapärase ülesehitusega äärelinnatüüpi asumeid. Võib tunduda küll,
et inimesed, kes nendes paikkondades
elavad, on totaalselt erinevad, aga laias
laastus tahame me kõik tunda neid samu
tundeid – me tahame, et meil oleks oma
kodus turvaline, et me kuuluksime kuhugi ja et meie elul oleks mingi sisu. Ja
minu arvates kogukond ongi see üksus,
mis meid selles osas toetab. Kogukond
on ju eelkõige meie ise ja inimesed meie
ümber. Raes on juba olemas tegus külaliikumise võrgustik ja külaliikumise aktiivsus on juba märk sellest, et inimesi on
ühendamas mingid ühised huvid, ühised
eesmärgid, on mingi põhjus, miks on otsustatud luua külaselts ja selles vormis
tegutseda. Samas ma leian, et alati ei pea

kogukonnal sugugi olema sellist juriidilist ja korrastatud olemust.
Mis Sinu arvates on kogukonnatöö?
Minu jaoks liigituvad tegelikult kogukonnatöö alla kõik need tegevused, mida inimesed teevad selliselt, et n-ö kasusaajate
hulk on laiem kui ainult nende endi isiklik
perekond. Igasugused heakorra ettevõtmised, kultuurisündmused või sotsiaalteemasid puudutavad aktsioonid – see
kõik on suuremate või väiksemate kogukondade heaolu parendav protsess. Aga
kui ma mõtlen, et mida tähendab see
kogukonnatöö minu ametikoha mõistes,
siis olen ennast mõtestanud selliseks väikeseks vahemutriks, kes ühelt poolt aitab
hoida vallarahvast kursis siinsete kultuurisündmuste ja -liikumistega ning neid ka
kultuurikeskuse jt ettevõtmistesse kaasata. Teiselt poolt olen valmis oma nõu ja
jõuga kogukondi nende eestvedamistes
toetama, olgu selleks toetuseks siis
abi projektitaotluste täitmisel, oma
sündmuste tulemuslikumal kajastamisel
või üleüldistes korralduslikes küsimustes.
Sandra Suurkasega saab ühendust
võtta sandra.suurkask@rae.ee, telefon: 605
6759, mobiil: +372 5556 9071
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RAE KULTUURIKESKUSE SÜNDMUSED
NOVEMBER
17.11 Salongiõhtu koostöös Dance
Team Royaliga 19.00
Rae koolimajas
Jälgi reklaami!
17.11 „Hing helisema“ 19.00
Koostöös PLMFi ja Eesti Kultuurkapitaliga Rae Kultuurikeskuses
Virgo Veldi (saksofon), Oliver Kuusik
(tenor) ja Juhan Randvere (klaver)
Tasuta
24.11 Rae vald 151 19.00
Järveküla koolis
Õhtut juhib Uku Suviste
Laval
OTT LEPLAND JA Siim Aimla Swingband
ENNU RATAS (21.00)
Avatud kohvik!
Piletid müügil www.piletilevi.ee, Rae
Kultuurikeskuses ja Rae vallamajas 7 €,
kohapeal 10 €
PILETITE ARV ON PIIRATUD!
29.11 „Elagu eurotoetused!“ 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Teater: Komöödiateater
Autor: Jean Dell, Gerald Sibleyras
Lavastaja: rühmatöö
Esietendus 29. juunil 2017 Aruküla laululaval
Tõlkija Hannes Villemson
Kunstnik Riina Vanhanen
Mängivad Anne Paluver, Hannes Võrno,
Peeter Kaljumäe ja Raivo Mets
Selle absurdikomöödia tegevus toimub
imepisikeses kolkakülas, mis on peaaegu
välja surnud. Siiski elatakse seal priskelt
igasuguste eurotoetuste najal, mida osavalt välja petetakse: kuritegelike jõukude
vastu võitlemiseks, banaaniistanduse rajamiseks, olematult kiirteelt mahasõitude
ehitamiseks, iibe tõstmiseks, olümpiastaadioni püstitamiseks jne. Petuskeem töötab
ideaalselt, kuni üks Brüsseli ametnik saabub asja kontrollima, kuhu see raha kõik
läheb ja mida selle eest tehtud on.
Piletid 15 € ja eelmüügis 13 €
DETSEMBER
03.12 Esimese advendi tähistamine ja
Rae valla kooride plaadi „Süüta küünal“
esitlus Jüri kirikus 16.00
Tasuta
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08.12 Etendus „Väike nõid“ 11.00
Rae Kultuurikeskuses
Lavastaja Kadri Paldra
Maailmas saab olla kasvõi üks ainuke hea
nõid ja see saan olla mina – väike nõid.
Olen sada kakskümmend seitse ja pool
aastat vana ja suured nõiad ei võta mind
veel sugugi tõsiselt ega taha Walpurgi ööl
Blocksbergi mäele pidussegi lasta. Kuigi
ma oskan tuult teha, müristada, punast
kivi nõmmelt minema nõiduda, vihma ja
rahet välja kutsuda, mis ühele õigele nõiale
sugugi raske töö ei ole, ei meeldi vanadele nõiamooridele, et ma inimestele lausa
head tegema olen hakanud. Ja mis kõige
hullem, ma nõidusin ka reedel… Kuigi ma
ei ole veel suur nõid, tahan ma olla vähemalt hea ja see peab ometi midagi lugema.
Selle otsusega vallandub põnev ja lustakas
sündmustekeeris.
Soovituslik alates 3. eluaastast
Pilet 8 €
08.12 Etendus Täna algab uus elu. Vana
Baskini Teater. 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Komöödia kahes vaatuses
autor: Robert Caisley
tõlkija: Reet Kandimaa
lavastaja: Ivo Eensalu
kunstnik: Jaak Vaus
osades: Raivo Rüütel, Külli Reinumägi,
Eduard Salmistu (Rakvere Teater), Aleksander Ots
ROBERT CAISLEY juhib draamakirjanduse programmi Idaho Ülikoolis ja on
üle kümne näitemängu autor. Komöödia
„Lucky me“ (Vana Baskini Teatri „Täna algab uus elu“) tõi esmakordselt lavale New
Jersey Repertory Company 2014. a suvel.
Sara elab korteris koos oma vana isa
Leoga, kes on jäänud pimedaks ega käi
enam väljas. Seni on isal on õnnestunud
kõik Sara austajad eemale peletada. Siis aga
asub naabermajja elama Tom, kes töötab
lennujaama turvateenistuses. Tom hakkab
Sara juurde üha sagedamini sisse astuma,
algul selleks, et naist tema hädades aidata.
Nimelt jälitab „õnneseen“ Sarat pidevalt
mingi ebaõnn – küll sajab korteri lagi vihma
ajal läbi, küll surevad tema kuldkalakesed
või kaob ära tema hoolde antud kass. Sara
isa püüab aga Tomi igal moel eemale peletada, teeseldes pimedat pahurat vanameest.

Kuivõrd Sara varasemad suhted meestega
on luhta läinud, on ta kaotanud usu tulevikku ja on enesesse sulgunud.
R. Caisley mõnusa huumoriga
kirjutatud näidend rõhutab ilma liigse
näpuviibutamiseta vajadust olulisi asju välja
öelda, ja võimaldab neljal näitlejal luua
erinäolisi karaktereid. Tüki kõige põnevam
tegelane on Leo, kelle vaimukad dialoogid
Tomiga kruvivad üles pingeid. Kui Tom on
valmis suhteid lõpetama, purskab Sara välja
perekonna mineviku traagilised sündmused
ja lugu saab klassikalise õnneliku lõpu.
Pilet 14/16 €
09.12 Jõululaat koostöös Vaskjala külaseltsiga 11.00
Rae koolimajas
Jälgi reklaami!
14.12 Rae valla eakate jõulupidu
Registreerida 10. detsembriks telefonil
605 6773
Virve Sepp 5551 5736
16.12 Rae Kammerkoori jõulukontsert
Rae koolimajas
Jälgi reklaami!
17.12 Advendikontsert Jüri kirikus
Jälgi reklaami!
28.12 Rae vallarahva aastalõpupidu 19.00
Rae Kultuurikeskuses
Jälgi reklaami!

Tööpakkumine
tugiisikule
Järveküla Koolis õppiv aktiive 2. klassi
poiss ootab enda kõrvale abilist!
Tugiisiku peamiseks ülesandeks
on lapse jaoks olemas olla ning teda
toetada ja juhendada rasketel hetkedel.
Tööaeg: 8.30-15.00 sõltuvalt tööplaanist.
Kandideerijalt ootame,
et ta oleks teadlik ATH olemusest. Lisaks
on vajalik läbida tugiisiku koolitus.
Rohkem infot meiliaadressil
voolkerli@gmail.com või
telefoni teel 5214750.
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Toitumisekspert: milliseid muutusi
peaks sügisel menüüs tegema?
Suvepuhkustest ammutatud energiast paraku terveks aastaks ei piisa.
Et end ka sombusel ajal hästi tunda,
tasub igapäevane menüü kriitilise pilguga üle vaadata. Milliseid toitumisvalikuid teha ning kuidas ammutada
energiat ka pimedamal ajal – seda
selgitab Benu Apteegi Ilu ja Tervise
sügisajakirjas toitumisnõustaja Triin
Muiste.

Millised on eestlaste suurimad toitumisprobleemid?
Kindlasti võib murekohaks pidada vähest
köögiviljade söömist ning ülemäärast liha
ja piima tarbimist. Samuti pööratakse väga
vähe tähelepanu headele rasvadele: kalale ja
mereandidele, seemnetele-pähklitele.
Köögivilju peaks tarbima igapäevaselt nii
toorelt kui ka töödeldult. Tasub mõelda, kas
ma igal põhitoidukorral ikka söön piisavalt
köögivilju – viis suurt peotäit köögivilju
võiks meie päevasesse menüüsse kuuluda.
Liha ja lihatooteid – viimased on suurem
probleem, sest need sisaldavad ka lisaaineid
– süüakse igaks toidukorraks ja päris ohtralt,
kuid tegelikkuses tasub lähtuda toidukorra
puhul taldrikureeglist – 1/4 taldrikust lihatoode, ¼ kartul või teravili ja ½ köögivili.
Samuti pole päris igal toidukorral vaja liha
süüa. Piimatooted on hea lihtne võimalus
nälga kustutada, ent niimoodi sööme seda
liiga palju. Tasuks lähtuda 2–3 portsjonist
päevas, üks portsjon on üks klaas keefiri,
petti, piima, maitsestamata jogurtit, 40 g
juustu – see on ligi 2 viilu. Pähkleid-seemneid võiks süüa päevas ühe peotäie.
Millised muutusi peaks sügisel menüüs
tegema?
Kõik oleneb menüüst. Tegelikkuses on oluline tagada endale igal ajal piisavalt toitaineid.
Süüa tuleb regulaarselt, viis korda päevas
– kolm põhitoidukorda ja kaks vahepala –,
et saaksime kätte nii valgud, rasvad kui ka
süsivesikud. Jälgida tasub, et menüüs oleks
piisavalt värskeid puu- ja köögivilju. Jaheda-

mal ajal võiks kasutada neid ka töödeldult:
aurutatud, hautatud või küpsetatud kujul.
Kui midagi konkreetselt sügise puhul välja tuua, siis ehk seda, et kasutataks rohkem
soojendavaid toite ja vürtse – ingverit, kurkumit jms.
Kes ei jõua hommikul einestada, mida neile soovitada?
Soovitan kindlasti leida selle aja, et süüa.
Hommikusöök on päeva tähtsaim söögikord. Kui ma tõesti tunnen, et ei suuda süüa
või ei ole aega, siis on hea alternatiiv smuuti.
Sinna saab panna lisaks puu- ja köögiviljadele seemneid-pähkleid ning miks mitte ka
teraviljahelbeid, et teha see toitvamaks. Laste
puhul on hommikune söömine ääretult oluline, harjutage neid kindlasti hommikusöögiga.
Kuidas peaks toitumine olema päeva peale
jaotunud?
Igal toidukorral võiksime süüa valke ja süsivesikuid, hea valik on hommikul puder ja
sinna juurde maitsestamata jogurtiga smuutikokteil, lõunaks lõhe köögiviljade ja riisiga,
õhtuks boršisupp ning leivaviil. Vahepaladeks puuvili ja pähklid. Oluline on, et me
ei läheks magama ülesöönuna ega ka väga
näljasena. Kui graafik on selline, et magama
saab alles kell 12 öösel, siis soovitus pärast
kella kuute süüa kindlasti ei kehti. Siis võiks
olla viimane söögikord 2–3 tundi enne magamaminekut. Selleks sobib hästi ka mõni
vahepala.
Kuidas toiduga terviseprobleeme toetada?
Erinevatele terviseprobleemidele on erinevad lahendused. Kuid üldiselt on terve olemiseks oluline regulaarne söömine, puu- ja
köögiviljade tarbimine. Mõtle, kas prae kõrvale sööd toorsalatit, kui palju on su suppides erinevaid köögivilju, kas teed smuutisid.
Vähendada tuleks suhkru tarbimist, küsimus ei ole lihtsalt magusa vähendamises,
vaid ka mõtlemises, kus veel suhkrut leidub
– kastmed, mahlajoogid, poolfabrikaadid.
Piima- ja lihatooteid tuleks tarbida mõist-

likus koguses, küllastatud rasvadega ei tohi
liialdada. Soovitan kindlasti tarbida ka paaril-kolmel korral nädalas kala või mereande,
need tagavad väärtuslikud oomega-3-rasvhapped. Hea oleks lisada oma menüüsse ka
pähkleid ja seemneid.
Oluline on mõistlikul hulgal vee tarbimine, see sõltub kehakaalust – keskmiselt
30 ml kehakaalu kilogrammi kohta, millest
pool tuleb toidust ja pool tuleks siis puhta
veena juua.
Kui palju esineb toidutalumatust ja mida
sel puhul teha?
Toiduallergiaid ja -talumatusi esineb kahjuks üha rohkem. Mina soovitan kindlasti
selliste teemade puhul konsulteerida spetsialistidega, et alternatiivses menüüs oleksid tagatud kõik toitained, et midagi ei jääks menüüst puudu. Sageli näen seda, et minnakse
dieedile ning jäetakse teatud toidugrupid
lihtsalt menüüst välja. Võtame näiteks gluteenitalumatuse. Nisu, rukis, oder, kaer –
need kõik jäetakse oma toidulaualt välja ega
tarbita alternatiive (tatar, kinoa, riis, hirss),
kuid sellisel juhul võib tekkida organismis
süsivesikute puudus, mis tekitab omakorda
näiteks magusaisu.
Millal võiks toitumisnõustaja poole pöörduda?
Tavaliselt pöördutakse nõustaja poole siis,
kui on tekkinud juba mõni probleem – liigne kehakaal, laps on kehv sööja – tegelikkuses soovitan pöörduda juba varem, näiteks
oma menüü ülevaatamiseks. Tasuks tulla
ka raseduse ajal, väsimuse, madala immuunsuse puhul. Abi saab ka tõsisemate
terviseprobleemide puhul, kuid siin rõhutan, et toitumisnõustajad ei anna otseselt
haiguspõhiseid juhiseid, kuid aitavad muuta
menüüd tervislikumaks. Kõrgema kompetentsiga toitumisnõustajad omavad rohkem
pädevusi ja nende poole võib pöörduda ka
tõsisemate probleemide korral, kuid haigusspetsiifiliste soovitustega aitavad juba toitumisterapeudid.
Benu Apteegi ajakiri Ilu ja Tervis
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Jaanuarist
hakatakse uutmoodi
välja arvutama
maksuvaba tulu osa
1. jaanuarist hakkab kehtima uus
brutotasult tulumaksuvaba osa maha
arvestamise süsteem, mis nõuab senisest enam keskendumist oma rahaasjadele ja vaatama oma brutotulu
aasta lõikes tervikuna.
Tulumaksu protsent jääb samaks, muutub
tulumaksuvaba summa.
Kuni 1200 eurot kuus teeniva maksumaksja maksuvaba tulu osa on 500 eurot
kuus. Kui inimese brutotulu on suurem
kui 1200 eurot kalendrikuus, hakkab tema
maksuvaba tulu järk-järgult vähenema.
Kui summa ületab kalendrikuus 2100
eurot, mis on aastas alates 25 200 eurost,
puudub maksuvaba tulu mahaarvamise
õigus.
Uus süsteem nõuab rohkem oma sissetulekutest ülevaate omamist kogu aasta
jooksul. Maksu- ja tolliameti soovitusel
on mõistlik toimida nii, et kokku tuleb liita aasta jooksul saadav võimalik brutotulu
palk: töövõtulepingud, preemia, pension,
vara müük, vanemahüvitis, haigushüvitis,
maksustatav stipendium, üüri- ja renditulu, dividendid, tulu välismaalt, ettevõtlustulu jms. Seejärel jagada eeldatav aastane
tulu 12-ga ja siis vaadata, millisesse vahemikku tulu suurus jääb ning vastavalt
sellele arvutada välja tulumaksustatav
summa.

Mitmest allikast tulusaajad
peavad kõik tulud kokku liitma

Kuna sissetuleku ja maksuvaba tulu suurust hakatakse välja arvutama aastatulu
lõikes ning kõikide maksustatavate brutotulude pealt, soovitab maksu- ja tolliamet
juba mõelda enne 2018. aasta algust oma
järgmise aasta kogu tulude peale.
Oluline on uue süsteemi brutotulu
saamise juures arvestada, et 2018. aastast
kaob ära täiendav pensionide tulumaksu
vabastus, mis tähendab, et kui töötaja saab
brutotöötasu 1000 eurot kuus ja lisaks
pensioni 425 eurot, siis pole tema maksuvaba tulu osa 500 eurot kuus, vaid 375
eurot kuus ja 4500 eurot aastas.
Juhul, kui töötaja jätab tulud kokku
liitmata ja laseb 1000euroselt brutotasult
tööandjal arvutada maha tulumaksuvaba osana 500 eurot kuus, nagu näeb ette
tema brutotöötasu, siis tegelikkuses tuleb
hiljem töötajal tulumaksu juurde maksta,
sest koos pensioniga on tema brutotuluks
17 100 eurot aastas (12 000 + 5100). Brutosummalt 17 100 eurot aastas on maksuvabaks tuluks 4500 eurot.
Näiteks kui võrdluseks tuua sama brutotasu teeniv töötaja, kes ei saa pensioni,
siis tema teenib brutotasuna 1000 eurot
kuus ehk 12 000 eurot aastas ning tema
maksuvaba tulu on vastavalt 500 eurot
kuus, 6000 eurot aastas.

Aastatuluks ei arvestata
• maksuvabasid hüvitisi, toetusi ja
stipendiume ning maksuvabastusi
(nt eluaseme või isiklikus tarbimises
oleva vallasasja müük), mida füüsilise isiku tuludeklaratsioonis ei deklareerita;
• välismaal saadud töötasu ja muu
tasu ning dividend, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata;
• Eesti äriühingult saadud dividend
või omakapitali väljamakse, mis on
äriühingu tasandil maksustatud;
• ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud
summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu
võrra.

Aastatulude hulka
arvestatakse tulumaksuga
maksustatav tulu
• aastatuluna arvestatakse töötasu ja muu
tasu, võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu vara
võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intresse, dividende, maksustatavat pensioni, toetust, stipendiumi,
preemiat, hüvitist või muud tulu.
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Maksu- ja tolliameti näited

Kinnistu müük vähendab
maksuvaba tulu osa

Kõik, kes kavatsevad järgmisel aastal ära
müüa oma kinnistu või võõrandada vara,
peavad arvestama, et saadav tulu on aastatulude hulka arvestatav. Kui kogu aasta
jooksul saadav brutotasu on 12 000 eurot,
mis näeb ette maksimumi tulumaksuvaba
osa 6000 eurot, siis lisatulu kinnistu müügist vähendab maksuvaba tulu osa aastatulu kokkuvõttes.
Näiteks kui 1200 eurot brutopalgaga
teeniv töötaja müüb 2018. aasta veebruaris 12 000eurose tehinguväärtusega kinnistu ja teenib juunis dividenditulu 3000
eurot, teenib ta aastas 29 400 eurot. Sellise
aastatulu juures tuleb maksta tulumaksu
kogu teenitava summa pealt ehk maksuvaba tulu ei ole.
Oluline ongi uue süsteemi juures meelde jätta, et aastatulude hulka loetakse nii
töötasu kui ka võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu, ettevõtlustulu, kasu
kinnisvara võõrandamisest, rendi- ja üüritulu, litsentsitasu, intress, dividenditulu,
maksustatav pension, aga ka maksustatav

toetus, stipendium, preemia, hüvitis või
muu tulu.
Tulumaksuga ei ole maksustatud pereja toimetulekutoetused (nt lapsetoetus),
maksuvaba eluaseme müük, kasutatud
asjade (nt riided, auto) müük, elatis, maksuvaba stipendium, kingitused, erisoodustused, lähetuse päevaraha.

Kui tulu on kuni 1200 eurot kuus, on
maksuvaba tulu kuni 500 eurot kuus.
Tee tööandjale avaldus maksuvaba
tulu kasutamiseks. Kui see on juba varem esitatud, siis uuesti esitama ei pea.
Kui tulu on vahemikus 1201–2099
eurot kuus, siis on sinu maksuvaba tulu väiksem kui 500 eurot. Selle
leiab valemiga: 500 – 0,55556 x (sinu
tulu – 1200). Tee tööandjale avaldus
maksuvaba tulu kasutamiseks ja märgi
maksimaalseks summaks valemi järgi
saadud number.
Kui tulu on kuus 2100 eurot või
rohkem, siis on kogu tulu tulumaksuga maksustatav ja maksuvaba tulu
ei ole. Vali endale sobivaim variant:
palu tööandjal arvestada maksuvabaks
tuluks 0 eurot või ära esita maksuvaba tulu avaldust või võta juba esitatud
avaldus tagasi.
Kui sissetulek on raskesti ennustatav – tulu mitmest allikast, töötasu
võib aasta jooksul muutuda jne –, saad
teha tööandjale avalduse maksuvabast
tulust loobumiseks ja vältida sellega
hiljem tulumaksu juurdemaksmist.
Enammakstud tulumaksu saad tuludeklaratsiooni esitamisega tagasi, seega midagi kusagile kaduma ei jää.
Kindlasti palume inimestel hoida
oma e-posti aadress e-maksuametis/e-tollis alati uuendatuna, et saaksime vajadusel saata teavituse maksuvaba tulu täitumisest aasta keskel.

Maksuvaba tulu osa maha
arvamist saab aasta sees
muuta

Maksuvaba tulu saab rakendada inimese
avalduse alusel ainult üks tulumaksu kinnipidaja, kuid kui brutotulu tuleb rohkem
kui ühest allikast, tuleb inimesel maksumaksjana olla kursis, kas tema tööandja
juures maha arvestatav tulumaksuvaba
osa vastab tema kogusissetuleku maksuvabale osale.
Samuti tuleb inimestel, kes ei soovi tuludeklaratsiooni kaudu teha suuremates
summades tasaarveldust, pidada maksumaksjana n-ö arvet maksuvaba osale siis,
kui tema brutotulu on kuude lõikes erinev.
Tööandjale esitatavat avaldust maksuvaba

osa maha arvestamiseks saab vastavalt vajadusele muuta.
Kokkuvõttes tuleb töövõtjal vaadata
oma sissetulekuid terve aasta lõikes ja otsustada, millises ulatuses hakkab tööandja
tema maksuvaba tulu maha arvestama. Juhul kui tulumaksu makstakse aasta lõikes
riigile rohkem või vähem, toimub lõplik
tasaarvestus füüsilise isiku tuludeklaratsioonil.
Signe Heiberg
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Aruvalla külaelanikud
tähistasid kolme aastapäeva
puude istutamisega

Aruvalla külas puude istutamise aktsioon tänavu sügisel.

Foto: Merle Luhaäär

EV100 IGAS KÜLAS –

Ühiskingitus meile ja meie riigile, milles
saavad kaasa lüüa kõik, ka Sinu kogukond!
EV100 ühiskingituste reas on üks – „EV100
igas külas“ – mis ootab liituma just neid toredaid kogukondi, olgu maalt või linnast,
külast või alevist, kes on otsustanud tähistada meie riigi juubelit eriti väärikal moel:
luues ühiselt midagi jäävat, millest saab
rõõmu nii omakülarahvas kui ka küllatulijad.

Milline võiks olla ühe
kogukonna kingitus oma riigi
sajandal sünnipäeval?

Eks ikka selle kogukonna nägu ja tegu,
täpselt nii suur või väike, nagu sel kogukonnal jaksu ja tahtmist on. Peaasi, et
on üheskoos, südame ja mõttega tehtud.
Miski, mille tegemisest ammu unistatud,
mõeldud, millest puudustki tuntud. Nüüd
– Eesti 100. sünnipäeval – ongi aeg sellised
mõtted ja unistused üles leida, teoks teha,
ellu kutsuda. Olgu selleks siis lipuväljaku,
mänguplatsi, kogukonna aia vm rajamine;
kogukonna kroonika või näitemängu kirjutamine; kogukonnale olulisele paigale/
hoonele/vms uue elu andmine; oluliste
inimeste, sündmuste, paikade mälestuse
jäädvustamine ja ikka nii edasi – tähtis
on, et EV100 ajal loodu/ellu kutsutu/rajatu
jääks ja oleks kõigile rõõmuks ka tulevikus, kui sünnipäev seljataga.
Enam kui 100 kogukonda Eestis on
juba praegu, veel juubeliaasta künnisel,
ühiskingitusega „EV100 igas külas“ liitunud. Pidu peetakse/kinke tehakse muidugi ka Harjumaal: on Vandjala külaplatsi
avamine, on Tammistu küla matkarada,
on Lahinguvälja mälestusmärgi taastamine ja palju-palju muud. Juba mitmeid
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paiku Eestimaal ja ikka ka Harjumaal on
kaunistamas „EV100 igas külas“ nimeline
tunnustahvel, mille saab iga selle ühiskingi raames kinki tegev ja pidu pidav kogukond.
Kõik ühiskingitusega liitunud kogukonnad saavad kantud ka „EV100 igas
külas“ kaardile ja kalendrisse https://www.
ev100.ee/et/ev100-igas-kylas
Oma pidude/kingituste pilte saavad
kogukonnad näidata ja teiste omi vaadata
portaalis https://www.ev100.err.ee/

Selleks, et ühiskingituses
„EV100 igas külas“ kaasa
lüüa, tuleb vaid

1. kogukonnana ühiselt leida see ainuomane ja püsima jääv miski, mis kogukonda rõõmustab, mida Teil vaja läheb,
mille üle uhkust tunne(ksi)te, mille tegemiseks Te oskusi ja ressurssi leiate.
2. valida juubeliperioodist (tänasest kuni
02.02.2020) välja see üks ja ainus päev,
mil Teie kogukond EV100 tähistab ja
oma kogukonna kingituse n-ö üle annab – seda avab või esitleb. Sobivaima
päeva leiate kindlasti siis, kui vaatate
ringi just oma kogukonna/kodukoha
ajaloos ja pärimuses.
3. registreerida oma kingitus ja sündmus:
„EV100 igas külas“ oma maakonna
koordinaatori juures.
Ida-Harjumaal on selleks Kaisa Linno,
tel: 523 9239, meil: kaisa@kolgakyla.ee,
temalt saate kõige paremini infot ja tema
kaudu jõuab Teie kogukonna kink ja sünnipäevapidu kenasti nii kaardile, kalendrisse kui ka tunnustahvli saajate nimekirja.

Aruvalla on Rae valla lõunapoolseim küla,
kus on palju privaatsust ning elu looduse
keskel. Külas on 55 talu ning registreeritud
elanikke 141.
Vastupidi Tallinna lähiümbruse linnastumisele on Aruvallas säilinud hajaasustus
ja vanad talukohad. Aruvalla ümbrusest
pärinevad muinasleiud annavad tõendi sellest, et Aruvalla piirkonnal on elamispaigana auväärne vanus. On leitud kivikirvekatkendid ning säilmed võimalikust muistsest
asulast ja rauasulatuskohast, kus sulatati
kohalikust soomaagist rauda arvatavasti
meie ajaarvamise I aastatuhandel.
Aruvalla küla on mainitud esimest korda nimena Haragul 1417. a – seega sellel
aastal sai külal 600 aastat esmamainimisest.
1594. aastast algab Aruvalla mõisa ajalugu,
kus pärast mõisa riigistamist 1925–1946
asus Vaida algkool, mille eksisteerimine lõppes kahjuks mõisa tules hävimisega 1946. aastal. 1872 sündis Aruvalla
mõisa tisleri ja aedniku Jüri Asuri tütar
Sophie-Elisabeth, kes oli kunstnik Eduard
Wiiralti ema.
2004. aastal taaselustati Aruvalla külaliikumine ning 2009 loodi Aruvalla külaselts.
2014. aastast on Aruvalla külal oma logo ja
lipp. Pea kogu aja 2004. aastast kuni tänaseni on olnud üks külavanem – Ardi Mitt
(2005–2008 oli ajutiselt Eestist eemal, mil
asendas teda Ivar Espenberg).
Tänase Aruvalla külakogukonna traditsioonide hulka kuulub iga-aastane kevadine ühiskogunemine üldkoosoleku
nimetuse all, küla heakorra kevadkoristused, jaanipäeva tähistamine oma külaplatsil
ning osalemine piirkonna vastalapäevadel
ja valla külade päeval.
Aruvalla külas asub ka Lilleoru keskus,
kus toimuvad erinevad üritused ja kursused. Samuti asub vanas karjalaudas vanavaraturg, kus igal pühapäeval on võimalik
endale soetada vanem mööbli- või muu
tarbeese.
Tähistamaks meie koduküla esmamainimise 600. aastapäeva ning Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva, samuti Aruvallal külaplatsi viiendat tegutsemisaastat korraldati 1.
oktoobril ühised puude istutamise talgud,
kus iga majapidamine istutas külaplatsi piirile oma puu.
Aruvalla elanikud on rahulolev kogukond, kes hoiavad ühte meid ümbritseva
heaolu nimel ning oleme rõõmsad, et vähemalt tänasel päeval ei ole suuremat ohtu
meie igapäevasele elukeskkonnale.
Ardi Mitt
Aruvalla külavanem
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Olümpiakomitee
tunnustas Rae
spordikeskust

Foto: erakogu

Eakatele välja
töötatud häirenuppu
kasutatakse nii
tootmises kui ka
noorte hulgas
Häirenuppu kasutatakse Eestis üha
sagedamini ohtlikes tootmistes, laborites, taastusraviasutustes ja mujal, kus üksinda viibiv isik õnnetuse
tagajärjel ootamatult abi võib vajada. Esialgu eakatele välja töötatud
häirenuppu vajavad aeg-ajalt ka
nooremad ja üldjuhul terved inimesed. Näiteks operatsiooni järel
taastudes, mil kukkumisoht suurem või haigushoog kasvõi ajutiselt
üksi kodus viibides abivajaduse
tingida võib. Häirenupp on justkui
kindlustuse eest, sest moodsal käe
ümber paigaldataval häirenupul on
lisaks nupu vajutamise võimalusele
ka uuendusena kukkumisanduri
funktsioon.
Kukkumisandur algatab tugeva
põrutuse korral häirekõne automaatselt juhul, kui inimene pärast
kukkumist enam ei liiguta. Nii saab

info võimalikust õnnetusest hoolealuse abilistele edastatud kasvõi
meelemärkuse kaotusega lõppenud
kukkumise järel.
Võrreldes populaarse mobiiltelefoniga nähakse häirenupul eeliseid.
Häirenupp on alati randmel, samas
kui telefon kipub ikka kindlas kohas paiknema. Häirenupp on täiesti
veekindel. Samuti ei saa häirenupp
vajalikul hetkel tühjaks.
Kel häirenuputeenust on vaja,
saab lisainfo saamiseks pöörduda
Rae vallavalitsuse sotsiaalhoolekande peaspetsialisti poole, kontakt
ylle.parmas@rae.ee, tel: 605 6773,
526 6774. Samuti saab nõuandeid
Medi telefonilt 661 8181, e-posti
aadressilt info@medi.ee või ettevõtte kodulehelt www.medi.ee.
RS
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piirkondlikule spordikeskusele, mis paistavad silma
kvaliteetsete taristu ja teenuste poolest ning kus on
võimalik noorte- ja harrastusporti edendada. Harjumaalt pälvis tunnustuse Rae spordikeskus, mille
koosseisus on viis spordipaika.
Keskuse peahoone asub Jüri gümnaasiumi juures.
Lisaks hallatakse ning korraldatakse spordielu Peetris, Järvekülas, Vaidas ja Lagedil. Kokku on keskuse
koosseisus 19 erinevat sportimisruumi, neli staadionit, spordiväljak ning rajatav kettagolfirada Kurna
mõisa pargis. Viies spordihoones töötab 34 inimest.
Rae spordikeskuse direktor Ülo Timuska ütleb, et
tähelepanu on meeldiv tunnustus tehtud tööle. Rae
vald paistab silma suure spordi- ja liikumislembuse
poolest. „Väga suure osavõtuga on valla mängud, kus
kohal on üle 30 esinduse. Ka valdade mängudel oleme
viimasel ajal väga hästi esinenud,“ loetleb Timuska.
Refereeritud Harju Elust

ID-kaardi
sertifikaat vajab
ülekontrollimist
Seoses Rae vallas kehtivate toetuse maksmise
kordadega, mis näevad ette taotlemist digitaalselt
iseteeninduse keskkonnas, on vajalik kontrollida
kõigil inimestel oma ID-kaardi sertifikaadi kehtivust. Ennekõike tuleb kontrollida neil, kel ei
ole alternatiivseks isiku identifitseerimiseks mobiil-ID-d.
Abivallavanem Jens Vendeli sõnul puudutab
ID-kaardi sertifikaadi ülevaatamise vajadus käesoleval hetkel kõige rohkem lapsevanemaid, kel on
plaan esitada vallale taotlus spordi- ja huvitegevuse
kulude hüvitamiseks.
Esmalt on oluline välja selgitada, kas ID-kaart
vajab uuendamist või mitte. Seda saab teha
www.politsei.ee/id-kaardi-kontroll. Kui vastuseks
saate, et sertifikaati tuleb uuendada, saate tutvuda
selsamal lehel juhendiga, kuidas seda teha.
Uuenendatud ID-kaardiga saab taotleda Rae
valla iseteenindusest (e-teenindus) toetusi ja hüvitisi.
Rae valla iseteeninduses kehtib ka mobiil-ID.
RS
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Rõõm tublide
noorsportlaste pärast!
Henri Ausmaa tunneb, et tema ei saa jagada
kindlasti seda arvamust, et Rae vallas kasvavad
pehmod ja lödipüksid, nagu kirjutas Indrek
Raig Rae Sõnumite augustinumbris. Korvpallitreenerina tegutsev Ausmaa argumenteerib,
miks see nii ei ole.
Rae vallas on väga palju tublisid noori, kes tegelevad spordi või harrastusspordiga. Seda kinnitavad
ka numbrid – 2017 a. esimesel poolaastal esitati Rae
vallale ca 1300 taotlust spordi- ja huvitegevuse kulu
hüvitamiseks (Rae Sõnumite veebilehel 04.08.2017
avaldatud info). Uurides tausta selgus, et umbes 20%
nendest taotlustest olid huvitegevuse ja ülejäänud
80% sporditegevuse kulu hüvitamiseks. Oluline on
siinkohal veel välja tuua see, et Rae Huvialakooli
spordiosakonnas ehk Rae spordikoolis õppivate õpilaste eest ei saa kulu hüvitise taotlust esitada. Seega
lisandub sellele numbrile veel Rae spordikooli õpilaste arv, Rae spordikoolis käis 2017. a kevadel treeningutel üle 400 noore. Võime järeldada, et spordiga
tegeleb Rae vallas rohkem kui 1500 noort.

Ma ei mäleta, et minu
eakaaslased, kellel puudusid
sportlikud eesmärgid, oleksid
suure rõõmuga kooliajal
vabatahtlikult metsajooksu
teinud.
Spordis on kiire edu saavutamine peaaegu võimatu, väga palju loevad traditsioonid. Selleks, et
traditsioonid tekiksid, kulub aega mitu dekaadi.
Algus on ka kõige raskem, sest pole traditsioone
millele toetuda. Juba ühe põlvkonna viimine noortest täiskasvanute vanuseklassi võtab aega enam
kui kümme aastat. Kulub veel sama kaua aega, et
saaksime öelda, et meil on tekkinud traditsioon.
Jüri spordihoone valmis 2007. aasta jaanuaris,
juurdeehitis alles 2014. aasta novembris. Samal sügisel avati Rae Huvialakoolis spordiosakond. Peetri
kool koos spordihoonega avati 2009. a. Järveküla
kool koos spordihoonega valmis eelmisel õppeaastal. Lagedi põhikool sai renoveeritud 2013. a
alguses koos uue võimla ja staadioniga ning Vaida
põhikooli võimla renoveeriti 2003. a ning staadion
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Rae spordikoolis õppiv Kristian Otlot Rae Run 2017 5,8 km pikkuse suvejooksu finišis augustis.
Foto: Urmas Põldre
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ehitati 2007. a. Häid ja avaraid sportimisvõimalusi pole meil olnud kuigi kaua.
Paremate tulemuste saavutamiseks tuleb
natukene kannatlikkust koguda.
Vaatamata traditsioonide puudumisele
on meie vallast sirgunud mitmeid tublisid
noori sportlasi.
Joseph Saliste (Jüri, snd 1995) mängib
neljandat aastat Tallinna FC Flora koosseisus jalgpalli Premium liigas.
Henri Roos (Jüri, snd 1998) valiti Eesti
suusaliidu poolt 2016/17 hooaja parimaks
meesjuunioriks murdmaasuusatamises.
Kelly Kalm (Jüri, snd 1997) ja Siim
Kiiskonen (Jüri, snd 1997) on mitmekordsed Eesti meistrid jalgrattaspordis
ning kannavad edasi Eesti jalgrattaspordi
traditsioone.
Victoria-Ida Vähi (Vaida, snd 2000)
on tunnistatud oma vanuseklassi parimaks mängijaks korvpallis ning viimasel
kahel hooajal on ta kaasa mänginud naiste
korvpalli meistriliigas ja Eesti-Läti ühisliigas.
Mark-Andreas Jaakson (Jüri, snd
2000) on kuulunud omaealiste noortekoondisesse nii korvpallis kui ka 3 x 3
korvpallis. Mängib alates 2015/16 hooajast Alexela Korvpalli Meistriliigas. 1.–3.
septembrini 2017 sõidab 3 x 3 korvpalli
EM-finaalturniirile.
Grete Eerikson (Jüri, snd 2000) on
kuulunud neidude U18 vanuseklassi
korvpalli ja 3 x 3 korvpalli koondisesse.
Leemet Loik (Vaida, snd 2001) kuulub
poiste U16 vanuseklassi korvpallikoondisesse.

Vaatamata
traditsioonide
puudumisele on meie
vallast sirgunud mitmeid
tublisid noori sportlasi.
Kristjan Otlot (Jüri, snd 2002) kuulub
oma vanuseklassis Eesti absoluutsesse tippu keskmaajooksus. Juuni lõpus jooksis ta
üle 30 aastat püsinud Eesti B-klassi rekordi 1000 m jooksus.
Georg Kõss (Jüri, snd 2002) on mitmekordne Eesti meister ja tulnud Euroopa
karikafinaali võitjaks kardisõidus.
Nooremates vanuseklassides on meil
palju väga tublisid noori sportlaseid, kes
saavutasid Eesti noorte meistrivõistlustel
medaleid ning on esindanud noortekoondiseid erinevatel spordialadel. Meil on
tublid koolisportlaseid. Rae valla koolid

Assakult pärit mitmekordne Eesti meister jalgrattaspordis Kelly Kalm treenib nüüd juba
rohkem välismaal.
Foto: Rae Sõnumid
on väga edukalt esinenud nii Harjumaa
kui ka üle-eestilistel koolispordivõistlustel.
Tunnustamist väärivad kõik Rae valla koolide kehalise kasvatuse õpetajad
ja treenerid. Töö noortega ei käi ainult
treeningutel. Väga tihti osalevad treenerid oma vabast ajast noortega võistlustel, laagrites jne. Julgen kindlalt väita,
et treenerite puhul on tegemist tõeliste
oma ala fanaatikutega. Kõigist õpilastest
ei ole võimalik vormida meistreid või
tippsportlaseid. See ei ole ka eesmärk.
Esmatähtis on ikkagi treeneritel noortele
edasi anda õigeid väärtusi ning laiendada
silmaringi.
Ajad muutuvad ja meie muutume
koos nendega. Tõepoolest on tänapäeval
noori vähem õues sportimas märgata kui
varem. See on osaliselt tingitud tsivilisatsiooni arengust. Me ei saa väita, et vanem
(meie) põlvkond oleks tänases keskkonnas end rohkem liigutanud kui praegused
noored. Seetõttu ei ole õigustatud noortele seda ka ette heita. Tänapäeval on nii
palju rohkem võimalusi eneseteostuseks.

Lisandunud on palju uusi huvialasid: nn
BMX, rula, street workout, parkour, discgolf, slackline, erinevad võitluskunstid
jne. Need on huvialad, millega noortele meeldib tegeleda, sest need on tihti
täiskasvanute poolt organiseerimata.
Võib-olla me lihtsalt ei tea piisavalt hästi, millega noored oma aega sisustavad?
Meil on täna küll uhked staadionid, aga
need on iga nurga pealt videokaameraga
jälgitavad. Meie noorusaegadel see nii ei
olnud. Noored on alati eelistanud veidi
anonüümsemat keskkonda. Ma ei mäleta, et minu eakaaslased, kellel puudusid sportlikud eesmärgid, oleksid suure
rõõmuga kooliajal vabatahtlikult metsajooksu teinud. Küll aga näen nii mõndagi
neist täna FBs ja Instagramis endast fotosid postitamas rahvajooksude või triatlonite finišis. Mul on tõeliselt hea meel,
et nad on jõudnud liikumise ja spordi
juurde. Usun, et see on võimalik ka tänapäeva noortega, kes veel mingil põhjusel
ei oska liikumisest rõõmu tunda.
Henri Ausmaa
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Rae valla mängud
alustasid osalusrekordiga
Rae valla mängude uue hooaja avaala Finesta petank oli mitmes mõttes eriline.
Esiteks püstitati 32 võistkonnaga kõigi aegade rekord, teiseks oli esmakordselt üks
ettevõte väljas kahe tiimiga ja kolmandaks
pälvis esimest korda alavõidu Tähed.
Tähtede edu oli seda hämmastavam,
et mullu lõpetati petangis sama koosseisuga (Gerda Markus, Carl Marcus
Varblane ja Andrus Johanson) alles 16.
kohal. „Me pole kunagi seadnud eesmärgiks võitu. Tahame igast alast osa
võtta, et veeta üheskoos üks tore päev,“
lausub Markus. „Vihmane ilm ja libe
rada andsid meile eelise ning mängisid
suuremate kogemustega konkurentidele
vingerpussi. Meil oli õnne rohkem.“

Patika suur kukkumine

Võistkonna Tähed seniseks parimaks
saavutuseks oli mullusel sulgpalliturniiril
saavutatud kolmas koht. Teist hooaega
Rae valla mängudel kaasa tegeva seltskonna moodustavad ühe suguvõsa kolm põlvkonda, kaasatud on ka elukaaslased ja lapsed. Tiimi nimi pandi Markuse vanaema
neiupõlvenime järgi.
Tähed said tulises finaalis viimase viskega jagu Rae veteranidest 13:12. Samad
vastased olid vastamisi ka turniiri keskfaasis ja siis saavutasid 12:8 võidu „veteranid“.
Mullu ülekaalukalt petanki valitsenud Pa-

tika, kelle ridadest puudusid kõrge tasemega juhtmängijad, leiame alles 29. realt,
Rae valla mängude üldvõitja Team Järveküla alustas kuuenda kohaga.
„Eesmärk oli jõuda esikümnesse
ja sellega saime hakkama. Oleme rahul, sest aasta tagasi saime petangis 18.
koha,“ meenutab Team Järveküla esindaja Meelis Lepikult. „Eelmisel aastal
treenisime üle. Nüüd käisime enne turniiri kaks korda kuule loopimas.“

Alalisvool ja Vahelduvvool

Märkimisväärse saavutusega sai hakkama
Rae valla suuremaid ettevõtteid ABB, kes
oli petangis esindatud koguni kahe võistkonnaga: ABB Alalisvool ja ABB Vahelduvvool, kes said vastavalt 16. ja 27. koha.
„ABBs töötab ligi 1800 inimest. Sestap polnud üllatus, et tänavu laekus
Rae valla mängude tiimis osalemiseks
oluliselt rohkem sooviavaldusi kui eelmistel aastatel ehk ligi kahe võistkonna
jagu. Prognoosisime, et hooaja arenedes veel mõned „ärkavad“, siis polnud
kahtlustki – tuleb välja minna kahe
võistkonnaga,“ räägib ABB Spordiklubi
juhataja Sven Sommer. „Meil on väljas
kaks üsna võrdset võistkonda. Eelmisel
aastal saavutasime üldarvestuses viienda
ja firmade arvestuses teise koha. Kuna
konkurents on kasvanud, saab tulemuste

ületamine olema üsna keeruline. Laias
laastus – kui mõlemad võistkonnad
mahuvad üldarvestuses kümne parema
ning ettevõtetest viie parema hulka, võib
hooaja kordaläinuks lugeda.“
Eelmisel laupäeval toimunud Tanker
keeglist ja United Finance’i noolemängust
teeme kokkuvõtte Rae Sõnumite järgmises numbris. 26. novembril on Jüri spordihoones esmakordselt kavas minireketlon,
mis koosneb lauatennise ja sulgpalli üksikmängudest. Võistkonda kuulub kolm
meest ja kaks naist, kusjuures meesvõistlejaid võib asendada naistega. Osaleda tohib ka väiksema arvu võistlejatega, aga siis
jäävad üldpunktid selle võrra väiksemaks.

Järveküla panustab
minireketlonile

Esmalt mängitakse 21 pallingut lauatennist. Seejärel lähevad mängijad sulgpalliväljakule, kus mängitakse samast seisust
edasi seni, kuni ühel mängijal saab kokkuvõttes täis 22 punkti.
„Mängime koos Aruheina Sõprade
Seltsiga regulaarselt sulgpalli ja oleme ka
lauatennist harjutanud. Oleme pettunud,
kui me ei saa minireketlonis kõrget kohta,“ kinnitab Lepikult.
Minireketlon on paras katsumus ka
korraldajatele. „Kindlasti tuleb pikk ja
väsitav võistlus, sest individuaalala rohkem kui 150 võistlejaga on korralik väljakutse,“ ütleb Rae valla mängude peakorraldaja Indrek Raig. „Aga meil on
professionaalne kohtunikebrigaad, head
saalid, kümme sulgpalliväljakut, viisteist
lauatennise lauda ja tublid võistlejad.
Saame hakkama!“
Andres Kalvik

Gerda Markus
Foto: Ardo Säks

TULEMUSED
Petank: 1. Tähed, 2. Rae veteranid,
3. Peetri Lasteaed-Põhikool, 4. Aruheina Sõprade Selts, 5. Rae Koss/
Hansaviimistlus, 6. Team Järveküla
Üldarvestus: 1. Tähed 65 punkti, 2. Rae veteranid 58,5, 3. Peetri
Lasteaed/Põhikool 53,3, 4. Aruheina Sõprade Selts 49,4, 5. Rae Koss/
Hansaviimistlus 46,8, 6. Järveküla
Team 45,5
Külad: 1. Järveküla Team 45,5, 2.
Lagedi SporT 42,9, 3. Uuesalu 37,7
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed-Põhikool 53,3, 2. Tallinna Vangla 44,2, 3.
Järveküla Kool 41,6
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Rae Run sügisjooksu põhidistantsile 5,8 km pikkusele Jüri terviseradade ringile startis 125 inimest, teatevahetuspunktides rajal ootas
aga oma tiimikaaslaste saabumist veel 30 võistlejat.”
Foto: Andrus Järg

Rae Run’i sügisjooksul
oli 290 võistlejat
Suurepärase päikesepaistelise ilmaga toimunud Rae sügisjooks toimus seekord
pisut tavatul päeval, nimelt valimistepäeval, aga see ei seganud inimestel tulemast
nautima ilusat ilma Jüri terviseradadele.
Põhijooksus oli seekord rekordarv osalejaid 115 pluss veel 10 neljaliikmelist teatevõistkonda. Lastejooksudes oli osalejaid
135 alates 3-aastastest kuni 11 a vanusteni
välja. Osalejate hulgas oli ka 24 kolme- või
enamaliikmelist pere.
Meestest võitis Roman Hvalõnski
Sparta spordiklubist ja naiste kiireim oli
selle suve komeet, 13 a Luna Aleksandra
Ladoga Sillamäelt, jättes teiseks-kolmandaks n-ö oma küla staarid Jürist Maris
Terno ja Brit Rammuli. Veteranide nooremas vanuseklassis võitis naistest Liliana
Torn ning meestest Kain Väljaots. Veteranide vanemas vanusegrupis võitsid aga
Galina Bernat ja Raido Raspel.
Tore on tõdeda, et järjest enam noori
leiab tee Rae Run’i jooksule. Seekord oli
vanuses kuni 13aastased jooksmas 5,8 km

põhidistantsil 30 ja kuni 17aastaseid 16
osalejat. Kõige nooremad Rae Run 5,8 km
distantsi läbijad olid aga 5-aastane Paul
Puuraid ning 6-aastane Maikel Magnus
Välja. Nende vanuseklasside võitjateks aga
tulid noorematest Luna Aleksandra Lagoda ning Gregor Rasva Kiilist ning vanematest Annabel Tiiksaar Loolt ning Kristian
Otlot Jürist.
Lastejooksud, mis toimusid Rae Run’i
jooksus esimest korda ning kus UP Spordi
üritustele kohaselt võeti ka aega, olid ligi
360 m pikad. Vanuses 4–5 a olid kiireimad
poistest Paul Puuraid Järvekülast ning
tüdrukutest Laura Liisa Kants Jürist Õie
lasteaiast. 6–7aastaste vanusegrupis võitis
tüdrukutest Tallinnas õppiv Pauline Tanis ning poistest Ramon Ridalaan Kiilist.
8–9aastastest võitis Karolin Kilu Peetri
koolist ning poistest Romet Ridalaan Kiilist. Lastejooksude vanimas vanusegrupis
10–11-aastaste poiste hulgas oli esimene
Tristan Aik Sild Tallinnast ning tüdrukutest Ingeli Kadak Peetri Koolist.

Teatejooksude, mis toimusid samal
ajal ja samal rajal põhijooksuga, tihedaima konkurentsiga olid segavõistkonnad,
meestevõistkonnad ja noortevõistkonnad,
kus igas oli kolm tiimi konkureerimas.
Meesteteate võit läks Treeningpartneri
klubi Diadora tiimile, Nõmme Kergejõustikuklubi võitis nii noorte kui ka naiste
kategoorias ning segavõistkondades võitis
Täppsportlaste tiim.
Täname kõiki toetajad – Tamrex, AS
Kalev, Freesport, Maks&Moorits, BalticAgro, John Deere, Rae Spordikeskus,
Spot of Tallinn, Möllers, Teraapialaegas,
Rimi, Marketingi Instituut, Audi, Eesti
Kultuurkapital, Leader ja Teletorn – ning
meie suurepäraseid vabatahtlikke abilisi!
Järgmisel aastal jätkame Rae Run’il taas
kolmeosalise jooksusarjaga, kus on kevad-,
suve- ja sügisjooks ning ka lastejooksud.
Urmas Põldre
Rae Run’i jooksusarja peakorraldaja
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RAE VALLAVALITSUS teatab:
Järgmiste detailplaneeringute koostamise
algatamisest
Vaskjala küla Kurekella tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 05.09.2017 korraldusega nr
1178. Planeeritav ala asub Vaskjala küla
põhjapoolses osas, Näkinurga tee ja Kurekella tee nurgal. Juurdepääs planeeritavale
elamumaa krundile nähakse ette Kurekella teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 18.06.2002 Rae Vallavolikogu
otsusega nr 351 kehtestatud Vaskjala küla
Kurekella pereelamute grupi detailplaneeringut pos 25 osas. Eelnevalt nimetatud detailplaneeringuga on moodustatud
tootmismaa krunt puurkaevu rajamise
tarbeks. Kuna tänaseks päevaks on piirkonda rajatud ühisvee- ja kanalisatsiooni
trass, puudub vajadus puurkaevu järele.
Seoses sellega soovitakse muuta kinnistu
sihtotstarve tootmismaast elamumaaks,
seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.
Peetri aleviku Reti tee 17 kinnistu
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 03.10.2017 korraldusega nr
1340. 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 koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.
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Pajupea küla Viirakse tee 2 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.10.2017 korraldusega nr
1377. Planeeritav ala asub Pajupea küla ja
Vaskajal küla piiril, riigitee nr 11303 Jüri-Aruküla tee ääres. Juurdepääs planeeritavatele elamumaa kruntidele nähakse
ette riigiteelt ja Elamute teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolevast maatulundusmaa sihtotstarbelisest kinnistust välja
kolm elamumaa sihtotstarbelist kinnistut
ning ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa sihtotstarve, seada ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud põllumajandusmaa, kuhu on lubatud eluasemete rajamine hajaasustuse põhimõttel.
Aruvalla küla Takle kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse
24.10.2017
korraldusega
nr 1483. Planeeritav ala asub Aruvalla küla Piuga kruusakarjääri läheduses.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa tee
kogujateelt algavalt kruuskattega Halli
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
6,6 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada Takle kinnistust välja üks elamumaa sihtotstarbeline kinnistu ning
ülejäänud osas säilitada maatulundusmaa
sihtotstarve, seada ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud,
liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, mille järgi planeeritavale ala juhtotstarvet määratud ei ole. Planeeritava
ala paikneb rohevõrgustikus. Vastavalt
planeerimisseaduse § 142 lõikele 1 on
kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine,

üldplaneeringuga määratud hoonestuse
kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline
või ulatuslik üldplaneeringu muutmine.
Planeeritaval alal rohevõrgustik 90%
ulatuses kinnistu suurusest säilitatakse
ning sinna ehitusõigust ei määrata. Ühe
uue elamumaa krundi moodustamist ei
saa lugeda üldplaneeringu oluliseks või
ulatuslikuks muutmiseks.
Rae küla Künnapuu tee 26 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr
1495. Planeeritav ala asub Rae külas Raeküla tee ja Graniidi tee vahelisel elamute
alal. Juurdepääs planeeritavale elamumaa
kruntidele nähakse ette Künnapuu tee T1
(katastritunnus 65301:002:0419) krundilt
sõlmitava teeservituudi kokkuleppe alusel
kinnistu kasutamiseks Detailplaneeringuala juurdepääsuna. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 0,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada kaitsealuse maa sihtotstarbega katastriüksus üheks elamumaa, üheks
transpordimaa ja üheks kaitsealuse maa
krundiks, määrata elamumaale ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarbeks on määratud perspektiivne elamumaa.
Järgmiste detailplaneeringute vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 20.11–
03.12.2017 Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid
detailplaneeringute osas esitada hiljemalt
03.12.2017:
Veneküla Suksu kinnistu detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 16.06.2015 korraldusega nr 939
ning vastu võetud 03.10.2017 korraldusega nr 1341. Planeeritav ala asub Venekülas
Tallinna ringtee vahetus naabruses, Varivere tee ääres. Juurdepääs planeeritavale
alale nähakse ette Varivere teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,7 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on määrata tootmismaale sihtotstarbeli-
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sele kinnistule ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja
tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmis- ja
ärimaa juhtotstarve.
Kopli küla Tammesaare kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 20.03.2007 otsusega nr 245 ning
vastu võetud 10.10.2017 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1378. Planeeritav ala
asub Kopli külas Ülase tee ääres. Juurdepääs alale on planeeritud avalikult kasutatavalt Ülase teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 2,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu elamumaa kruntideks ning
üldkasutatava maa ja transpordimaa
kruntideks, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud perspektiivne elamumaa.
Peetri aleviku Mõigu tee 11 kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 28.03.2017 korraldusega nr 426
ning vastu võetud 17.10.2017 korraldusega nr 1414. Planeeritav ala asub Peetri
alevikus Mõigu tee ääres, väljakujunenud
elamualal. Juurdepääs planeeritavale alale
nähakse ette Mõigu teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 1,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on suurendada elamumaa sihtotstarbega
kinnistu ehitusõigust, määrata hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud elamumaa juhtotstarve.
Lehmja küla Kõrtsi tee 4 ja 6 kinnistute
ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 10.05.2016 korraldusega nr 736
ning vastu võetud 24.10.2017 korraldusega nr 1481. Planeeritav ala asub Lehmja
külas, Põrguvälja tee ja Kõrtsi tee nurgal,
arenevas piirkonnas. Juurdepääs alale on

planeeritud avalikult kasutatavalt Kõrtsi
teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu
2,8 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta 20.12.2005 Rae Vallavalitsuse korraldusega nr 1694 kehtestatud Lehmja küla Lookivi, Väljakivi ja
Metsakivi kinnistute detailplaneeringut
pos 5 ja 15 osas, suurendada kinnistute
ehitusõigust ning laiendada olemasolevat hoonestusala, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine
ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga,
kus planeeringuala maakasutuse juhtotstarveteks on määratud äri- ja tootmismaa
ning ühiskondlike hoonete maa.
Detailplaneeringu avaliku arutelu tulemustest:
Peetri aleviku Kungla kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 24.05.2016 korraldusega nr
810 ja vastu võetud Rae Vallavalitsuse
04.07.2017 korraldusega nr 932 Planeeritav ala asub Peetri alevikus Vana-Tartu
mnt läheduses. Lähipiirkonnas on valdavaks viimasel kümnendil ehitatud üksik-,
rida- ja korterelamud.Juurdepääs planeeritavale alale on planeeritud Vana-Tartu
maanteelt läbi rajatava Öökulli tee. Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,82 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine elamumaa
sihtotstarbega kruntideks kortermajade
rajamiseks, määrata tekkivatele kruntidele ehitusõigus ja hoonestustingimused,
lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas
Rae valla üldplaneeringuga, kus alale on
ette nähtud elamumaa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu avaliku väljapaneku
ajal 07.08 – 21.08.2017 laekus üks vastuväide ja selgitustaotlus planeeringuala hõlmava taristu rajamise kohta ning
kooskõlastuse kohta. Detailplaneeringu
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimus 05.10.2017. Arutelu järgselt jäi
vastuväiteid esitanud isik oma vastuväidete juurde.
Järgmise detailplaneeringu kehtesta misest:
Järveküla Saare kinnistu ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae Vallavolikogu 10.10.2017 otsusega nr 213.
Planeeritav ala asub Järvekülas Vana-Tartu mnt ja Turu tee ääres. Alast põhja suu-

nas jäävad olemasolevad maatulundusmaad, idasse arenev äri- ja tootmismaade
alad ning lõuna ja lääne suunas uusarendusega rajatud elamukvartalid. Mööda
Vana-Tartu maanteed planeeritavast alast
ca 600 m Peetri suunas asub Järveküla
kool. Planeeringuala suurus on ligikaudu
1,3 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli
muuta Rae vallas Järvekülas asuva Saare
kinnistu (katastritunnus 65301:001:3489;
suurus 10279 m²; sihtotstarve 100%
maatulundusmaa), mille üldplaneeringujärgne perspektiivne maakasutuse juhtotstarve on elamumaa, senine maakasutuse sihtotstarve ühiskondlike ehitiste
maa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus
ja hoonestustingimused ning lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine ja haljastus ning
sellega seoses teha ettepanek Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud Rae valla üldplaneeringu muutmiseks.
• Detailplaneering on maakasutuse juhtotstarbe osas Rae valla üldplaneeringut
muutev. Rae valla üldplaneeringuga on
alale ette nähtud elamumaa juhtotstarve,
kuid detailplaneeringuga määratakse selle
maakasutamise sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa.
Järveküla Kännu ja Vana-Kännu
kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 31.10.2017 korraldusega nr
1494. Planeeritav ala asub Järvekülas Liiva
teest ida pool paikneval põllumaal, Andrese tee läheduses. Juurdepääs alale toimub
Andrese tee 7 kinnistul paiknevalt erateelt
(reaalservituut kinnistute nr 11220902 ja
2996550 igakordsete omanike kasuks).
Planeeringuala suurus on ligikaudu 1,1
ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta Kännu ja Vana-Kännu kinnistute maa sihtotstarve elamumaaks, seada
ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus
ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, kus planeeritava ala maakasutuse
juhtotstarveteks 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

Rae Sõnumid • november 2017

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

ERIPAKKUMINE

Rae valla koolide ja lasteaedade õpetajatele.

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

Rae Sõnumid • november 2017
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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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KODUD
RAE VALLAS!
AIATAHT KAUPLUS/HOOLDEKODA PEETRIS

Elamu-, paaris- ja ridamajakrundid
ajaloolises Limu külas,
Pirita jõe käärus!
Ulvi Pechter
503 6228, 66 88 666
www.kesatee.ee

Rae Sõnumid • november 2017
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Lai valik tehnikat ERAISIKULE v5i PROFILE.

POsikliendile erinevad SOODUSPAKKUMISED!
Hea teenindus KODU lAHEDAL!

TOO TEHNIKA SÜGISHOOLDUSESSE!

JOHN DEERE
Tuleviku tee 10, Peetri (peale Selveri ristmiku mnt. aares)
E-R 9 - 18 ja L 10 - 13
Tel: 55585709
E-post: tallinn@aiataht.ee

www.aiataht.ee

reklaam 31

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

Pagariäri ja kohvik
Aruküla tee 55, Jüris Avatud E-R 8.00-17.00,
nädalavahetustel tellimisel Iga päev maitsvad
lõunasöögid, iseteenindus!
Juuretisega rukkileivad; pirukad, saiakesed ja
kohupiimataskud!
CATERINGITEENUS!
Tähtpäevadeks kringlid, koogid ja tordid!
Peo- ja peielauad E-P!
Lapsed on teretulnud: väikelastele on
söögitoolid ja suurematele mänguasjad!
Lisainfo www.maheleib.ee või tel 516 3968 või
email info@maheleib.ee

RAHULIKUS TEMPOS REISIELAMUSED
2018.aasta reisikava:
26.-28.jaanuar
7.-14.aprill
4.-10.mai
14.-20.mai
16.-25.juuni
25.-28.august
01.-09. september
6.-15.oktoober

Talvepuhkus Saaremaal koos apiteraapiaga
Tšehhimaa
Taga-Karpaatia (mesinikele õppereis)
Valgevene
Sloveenia-Horvaatia
Venemaa (Petserist Veliki Novgorodi)
Ungari
Serbia

Täpsem info www. .ee
Või telefonil 5029006 – Marianne
Bussid sõidavad alati läbi Jüri aleviku.

ÜKS EUROOPA SUURIMAID EHITUSTEHNIKA
RENDILAHENDUSI PAKKUVAID
ETTEVÕTTEID
EI VAJA ROHKEM MASINAID, VAJAME SIND.
Seoses uue tootmishoone valmimisega
Jüri tehnopargis pakume tööd:

TOOTMISTÖÖLISTELE
TÖÖÜLESANDED

KASUKS TULEB

– Puit-karkass elementide
valmistamine
– Elementidest moodulite
koostamine
– Moodulitele fassaadide ehitamine
– Uste ja akende paigaldamine
– Moodulite paigaldus ja
remonditööd

– jooniste lugemise oskus
– varasem töökogemus
– sildkraana operaatori
tunnistus

NÕUDMISED:
– loogiliselt mõtlev
– eesti keele oskusega
suhtlustasandil
– kohusetundlik, täpne, aus

LISAINFORMATSIOON:
Kontaktisik: Argo Kesküla, tootmisjuht
Aadress:
Kütte tee 3, Lehmja, Rae vald, Harjumaa
Telefon: 53054655
www.ramirent.ee
CV ja sooviavaldus palun saata
aadressil cv@ramirent.ee

Rae Sõnumid • november 2017

OMALT POOLT PAKUME
– väljaõpet
– tööd ühes vahetuses
– püsivat töösuhet arenevas
rahvusvahelises ettevõttes
– sõbralikku meeskonda ja häid
töötingimusi äsja valminud
tootmishoones
– spordikompensatsiooni
ja palju teisi omatöötaja
soodustusi
– töötasu 1000 eurot neto,
lisaks põhipalgale preemiat
vastavalt töötulemustele

Vihmaveesüsteemide
tootmine, müük, paigaldus,
hooldus ja remont.

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

reklaam 33

Seoses tootmismahtude
suurenemisega ootame oma
meeskonda

TOOTMISTÖÖLISI
Oled hea kandidaat, kui:
• Sulle meeldib tööd teha
• Oled kohusetundlik, kiire ja täpne
• Sul on hea füüsiline vorm ja
vastupidavus
• Oled valmis õppima uusi oskusi

Tule ja korralda oma
pidulik Jõuluüritus /
lõuna-, õhtusöök
või pidu Siniallika
Trahteris.
Küsi pakkumist
info@siniallika.ee või
tel.52 85 117

Meie pakume sulle:
• Väljaõpet kohapeal
• Kaasaegseid töö- ja olmetingimusi
• Võimalust teenida head töötasu
• Sõbralikku ja toetavat meeskonda
• Soodsaid sportimisvõimalusi ja
lõbusaid ühisüritusi
Tööaeg 08:00-20:00 ja 20:00-08:00
Saada oma CV e-malile
personal@pipelife.com või
helista telefonil 5204786

VAIDA HAMBAKLIINIK OÜ
tegevusloa nr:L04038

Vana-Vaida tee 7, Vaida
Avatud E-R 09:00 – 17:00
Info: büroo: +372 600 5074,
Mob: +372 53489134
E-mail: vaida@vaidahambaravi.ee
www.vaidahambaravi.ee
TEENUSED MIDA PAKUME:
• Hambaproteesitööd, kaasaarvatud tehiskroonid ja sillad
• Laste hammaste ravi
• Ravi ja profülaktika
• Juureravi
• Kirurgia
• Hambahaiguste ennetus
• Hammaste plasmavalgendamine ning soodapesu
• Hambakaunistuse paigaldamine
• Suuhügieeni konsultatsioon
Lisainfo: www.vaidahambaravi.ee

Tere, mina olen Anneli
ja teenin Smarteni laos

1000
€ kätte!
Tule ja vaata, kuidas
see on võimalik.

Ootame oma meeskonda

KOMPLEKTEERIJAID
TÖÖ SISUKS on kauba komplekteerimine vastavalt tellimustele. Töö
toimub vahetustega;
PAKUME väljaõpet, kaasaegseid
töötingimusi, tasuta transporti Tallinna suunal, tulemustest sõltuvat
töötasu, soodustusi erinevates spordiklubides ja ujulates;
OOTAME SINULT kohusetundlikkust, ausust, pealehakkamist ja
täpsust. Kasuks tuleb eelnev laotöö
kogemus ning soov ja võime teha
füüsilist tööd.

Helista julgelt:

613
5800
personal@smarten.ee
www.smarten.ee
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Reakuulutused november
Tasuta tulehakatus 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatus 40 l võrgus ja saepuru kotis. Tel:
501 8594, kaminapuu.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, 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

POLITSEI ÜLEVAADE
OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST RAE VALLAS
• 3.10.2017 kell 13.40 toimus liiklusõnnetus Peetri alevikus Peetri teel, kus
seisva bussi tagant jooksis ootamatult
sõiduteele 10-aastane poiss, kes põrkas
kokku sõiduautoga Volvo.

PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

• Ööl vastu 6.10.2017 ähvardasid kütusevargad Kurna külas neile juhuslikult
peale sattunud töötajaid relvataolise
esemega. Kütusevargad peeti politsei
poolt kinni.

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

• 27.10.2017 peeti Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Lehmja külas
kinni juhtimisõiguseta narkojoobes
sõidukijuht.

Meie Pärsia exotic 7-aastane,
isane kastreeritud kass nimega
Harley kadus 28.09 Harjumaal
Lagedi alevikus.

• 28.10.2017 peeti Jüri alevikus Aruküla
teel kinni joobes sõidukijuht.
• 29.10.2017 teavitati Rae külas ettevõtte
territooriumil aset leidnud vargusest.
• Oktoobris teavitati politseid üheksast
perevägivalla juhtumist, neist viis toimusid lapse juuresolekul. Kahel juhul
alustati kriminaalmenetlus.

Ostan Teie sõidukõlbliku, remonti vajava
või seisva sõiduki. Võib pakkuda ka ülevaatuse ja kindlustuseta sõidukeid. Kuulutus ei vanane. Tel 5457 5055. E-post:
alka515@hotmail.com
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel: 602 0906 ja 501
1628, Tim

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
OKTOOBER

Eurofasteners OÜ otsib:

LAOTÖÖTAJAT
Soovitavalt on Sul:

Numeroloogiline konsultatsioon annab
vastuseid paljudele Teie küsimustele.
40aastane kogemus. Helistada telefonil
5664 6353 või kirjutada aadressil: irene.
pukk@gmail.com

-

Laotöö kogemus

-

Tõstuki juhtimise oskus

-

Arvuti kasutamise
oskus

Õhksoojuspumba paigaldus. Hind 150 €.
Tel 5656 2191, sertifikaadiga paigaldaja
Kalev Lepistu

-

Hea füüsiline vorm

-

B kat. juhiluba

-

Rutiini taluvus

Pakume Sulle:

Ära unusta
siis helkurit
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Otsime ja
ootame teda
väga koju!
Leidjale
vaevatasu
500 eurot!
Tel 5805 8450

-

Pikaajalist töösuhet

-

Karjäärivõimalust

-

Tööle väärilist palka

-

Tööaeg 8:00 – 16:30

Palun saada oma CV aadressil
info@eurofasteners.ee
Lisainfo tel. 53334086

3. oktoober Abistati kiirabi Vaidas
6. oktoober Valveta lõke Peetris
Likvideeriti avarii tagajärjed Aruvallas
7. oktoober Koristati teelt Patikal allaaetud loom
Valveta lõke Assakul
9. oktoober Abistati kiirabi Vaidas
19. oktoober Tulekahi Venekülas
24. oktoober Koristati teele kukkunud murdunud
puu Jüris
30. oktoober Koristati liinidele kukkunud puu
Kurnal

“Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...”

ANDRES MAASTIK
24.VIII 1944 – 12. X 2017
Mälestame unustamatut õpetajat
ja klassijuhatajat ning avaldame
kaastunnet omastele.
Jüri Gümnaasiumi
XVII
lennu vilistlased
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Oktoobris
registreeritud
sünnid
FRANK LIIVORG
HERMAN ILLAK
HUGO VASK
FLORIAN LÕIV
AARON RÄSTA
EGERT TALVISTE
BRENT VIPPUL
FRANK JOHAN ÕUNPUU
RASMUS PURGATS
RANDEL SOON
MIRON BAGATÕI
MARTIN ILVES
SIMEON SAKK
NOAH PROOSA
OTTO RAUD
LARS PIHELGAS
MADLI VÄINSAR
HANNA MARII MOKS
SOFIA SAGA
PAULA ROSANNA TOOMEOKS
ANETT EHAVEE
ISABEL SALUMETS
REBECCA SALUMETS
SIMONA TEEÄÄRE
RENATA SIPELGAS
KENDRA KÕIV
KIRKE JÄRVEOTS
VICTORIA VASSILJEVA
NORA ERVALD
REBEKA RAIG
LENNA TARKUS
MARIA KÄRBLANE

NOVEMBRIKUU SÜNNIPÄEVAD
NIKOLAI FURMANJUK

91

HILJA KALDMÄE

80

VILMA GRUBE

89

SIRJE TUUL

80

ANNA TIMOFEEVA

89

NINA NAUMOVS´KA

80

ALEKSANDRA KULEBA

88

PELAGIA VAHEMAA

75

LIUDMILA DMITROVA

88

ADO PÄRN

75

ELLA VAREM

87

ASTA KARDIN

75

RICHARD TAHK

87

JÜRI MARANDI

75

LIA KOPLIMÄE

86

ANNE UDUSAAR

75

HELGI SAAREP

85

LEIDA LUTS

75

LEHTI SALL

85

LEILA KELTMAN

75

VAIKE FEIL

84

REIN KALLAS

70

HELGA MÄNNIMÄGI

83

LUULE RAUDSEPP

70

SAIMA KULLAMAA

83

UNO ARMEI

70

ILMAR SÕRMUS

82

MILVI POSKA

65

LEMBIT SONG

82

KOIDU ANMANN

65

HELVI HORM

82

LIIDIA PÕLDMA

65

VAIKE KIRSCH

81

SILVI EHTLA

65

VILLEM KASK

81

On lahkunud Jüri Keskkooli esimene direktor ja kauaaegne õpetaja

Mälestame
kauaaegset endist kolleegi

Oktoobris lahkunud

ANDRES MAASTIK

ANDRES MAASTIKKU

ANDRES MAASTIK

Langetame leinas pea ja avaldame
kaastunnet lähedastele.

ja avaldame kaastunnet lähedastele.

ARVET SUVISTE

Kolleegid Jüri
Gümnaasiumist

ÜLO SARAP

Jüri kooli vilistlased

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

Rae valla ajaleht
Rae Vallavalitsus, Aruküla tee 9
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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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