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„Tule lennates“
Rae valla fotokonkurss 2016

Jüris Võsukese lasteaias on sel aastal toimunud kaks tasuta loengut aktiivsuse ja
tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele. Häire võib avalduda mitmel
moel ning loengute läbiviijad kõnelevad sellest lk 16-17.
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vallavalitsus

Rae valla
sotsiaalteenustest
Rae vallas on võimalik saada erinevaid sotsiaalteenuseid, mille alla kuuluvad inimese või perekonna toimetulekut soodustavad mitterahalised
toetused ja kõrvalabi erivajaduse või
haigusega toimetulemiseks ja kõrges
eas elukvaliteedi tagamiseks.

Koduteenus

Koduteenuse eesmärk on pakkuda kõrvalabi täisealise isiku iseseisva ja turvalise
toimetuleku tagamine kodustes tingimustes. Teenust osutab koduhooldustöötaja eeldusel, et inimesele ei ole määratud
hooldajat.
Koduteenuse taotlemine
• koduhooldusteenuseid taotlev isik
esitab vallavalitsusele sotsiaalteenuste
taotlemise avalduse, milles põhjendab
oma soovi teenuse saamiseks;
• pärast avalduse või teate saamist teeb
vallavalitsuse sotsiaalhoolekande töötaja kümne päeva jooksul kodukülastuse,
mille käigus hindab koduhooldusteenuse taotleja toimetulekuvõimet ja selgitab
välja teenuse vajaduse, sageduse ja mahu;

• koduhooldusteenuse vajaduse hindamise teostanud töötaja annab hinnangu isiku koduhooldusteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse ning osutamise
viisi kohta ja teeb vallavalitsusele ettepaneku koduteenuse määramiseks või
mittemääramiseks;
• vallavalitsus otsustab koduteenuse
osutamise või osutamata jätmise ning
määrab koduhooldusteenuse või kõrvalabi mahu ja ulatuse;
• sotsiaalhoolekande töötaja lepib teenust vajava inimesega kokku abivajaja
hoolduskava, määrab teenuse osutamiseks koduhooldustöötaja;
• leping sõlmitakse tähtajaliselt, kuid
mitte kauemaks kui üks aasta.

Endist Vaidasoo külavanemat Salme
Veinlat abistab hoolekandetöötaja
Margit Umberg. Foto Rae Sõnumid
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Väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus

Hooldekodusse võib suunata eakaid ja
puudega inimesi, keda ei ole võimalik
abistada koduhooldusteenuse abil ja kes
vajavad ööpäev läbi kõrvalabi.
Taotlemine, suunamine ja tasumine
• taotleja või tema esindaja esitab Rae val-

•
•
•

RAE VALLAVALITSUS
Aruküla tee 9, 75301 Jüri, Harjumaa
Telefonid: 605 6750, 605 6770
Kodanike vastuvõtuajad:
Esmaspäev 9–17 (lõuna 13–14), kolmapäev 14–18
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lavalitsusele avalduse, milles põhjendab
hooldekodusse paigutamise vajadust;
avaldusele lisatakse järgmised dokumendid: isikut tõendava dokumendi
koopia, puude olemasolu korral koopia
arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest,
perearsti väljastatud tõend hooldusvajaduse kohta ja raviskeem, tõendid
ülalpidajate kohta ja nende perekonnaliikmete sissetulekute kohta, vajadusel
täiendavaid dokumente ( nt kinnisvara,
väärtpaberid jne);
sotsiaalhoolekande töötaja kontrollib
taotluses märgitud asjaolusid, esitatud
dokumentide õigsust, veendub hooldatava isiku hoolekandeasutusse suunamise vajaduses ning tema nõusolekus
hoolekandeasutusse suunamises;
selgitab välja, kui suures osas on taotleja ja tema ülalpidamiskohustusega isikud võimelised teenuse eest ise tasuma;
omaosalustasu suurus või tasust vabastamine määratakse kindlaks iga ülalpidamiskohustust omava isiku suhtes eraldi;
vallaeelarvest finantseeritava summa
suuruse otsustab vallavalitsus;
üldhooldekodusse ei suunata taotlejaid, kes põevad nakkushaigusi, sh tuberkuloosi ja kes on enesele või teistele
ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu (vajavad erihoolekannet).

vallavalitsus

Rae hooldekodu

Tugiisikuteenus

Tugiisikuteenuse eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik
vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma
kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel
olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema
iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Teenus on ette nähtud täisealisele
puudega inimesele toimetuleku tagamiseks.
Lapsele tugiisikuteenuse osutamise
eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas
vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine. Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab
ja motiveerib igapäevaelus toime tulema,
abistab suhtlemisel. Teenus määratakse:
raske ja sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks, samuti lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega.
Teenuse taotlemine ja määramine
• teenuse saamiseks esitab teenuse soovija vallavalitsusele vastavasisulise avalduse koos teenuse vajadust tõendavate
dokumentidega;
• teenuse taotlusele tuleb lisada sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme
kohta ja koopia rehabilitatsiooniplaanist;
• ettepaneku teenuse osutamiseks võib
esitada ka lastekaitsespetsialist;
• erandjuhul otsustab haridus- ja sotsiaalameti spetsialist teenuse osutamise vajaduse ilma isiku nõusolekuta
(kui peres ilmnevad selged märgid, et
lapse/laste heaolu ei ole tagatud ja/või
täiskasvanud pereliikmete igapäevaelus
hakkama saamine on halvenenud nii,
et peret ohustab elukohast ja sissetulekust ilmajäämine);
• teenuse sisu, osutamise sagedus ja kestus on isiku vajadustest sõltuvalt erinev,
vajalikud teenused või tegevused, nende osutamise maht ja kestvus määra-
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takse kindlaks iga taotleja puhul eraldi;
• teenust osutatakse vastavalt vajadusele
teenuse saaja juures kodus ja/või väljaspool kodu.

Isikliku abistaja teenus

Isikliku abistaja teenus on mõeldud eelkõige täisealise puudega inimese abistamiseks igapäevaelu tegevustes, milles
inimene vajab tulenevalt oma puudest
füüsilist kõrvalabi. Teenust sooviv inimene peab ise olema võimeline vastu võtma
oma elukorraldust puudutavaid otsuseid
ning selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt juhendama teenuseosutajat
asjaajamise korraldamisel.
Teenuse taotlemine ja määramine
• teenust on õigus saada eelkõige sügava
liikumis- või nägemispuudega täisealisel isikul, kelle elukoht on Rae vald;
• teenuse taotlemiseks esitab taotleja
vallavalitsusele avalduse, millele lisab
omapoolse nägemuse abistajaks sobiliku isiku kohta (selle olemasolul);
sotsiaalkindlustusameti kehtiva otsuse
puude raskusastme määramise kohta;
• teenuse osutamise otsustamiseks teeb
hoolekandespetsialist kodukülastuse,
mille käigus hinnatakse hindamisinstrumendi abil teenuse taotleja abivajadust ja selle mahtu.

Täisealise isiku hooldus

Hooldus seatakse raske või sügava puudega
täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise
puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste
seadmine sellele isikule ei ole vajalik. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole
võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega.
Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise taotlemine
• nii hooldaja kui ka hooldatava rahvastikujärgne elukoht peab asuma Rae vallas;

• hooldaja võib hooldatavat esindada
üksnes hooldatavalt saadud sellekohase
volituse alusel;
• hooldatav, kes taotleb hoolduse seadmist ja hooldaja määramist, esitab vallavalitsusele avalduse, milles märgib
enda kontakt- ja isikuandmed ning
annab loa isikuandmete (sh delikaatsete) töötlemiseks, põhjendab hoolduse
seadmise ja hooldaja määramise vajadust ning avaldab andmed hooldaja isiku kohta, kui hooldatav on ise leidnud
hooldajaks sobiva isiku;
• hooldatav esitab koos avaldusega isikut
tõendava dokumendi, sotsiaalkindlustusameti otsuse hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta ja hooldaja
nõusoleku hooldajaks asumise kohta,
kui hooldatav ise on leidnud hooldajaks
sobiva isiku.
Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine
• hooldatava abi-, toetuse ja järelevalve
vajaduse kindlakstegemiseks viib ameti
töötaja läbi hooldusvajaduse hindamise vastavalt hindamisinstrumendile
ning kooskõlastab hooldatavaga hooldaja ülesanded. Hindamine viiakse läbi
hooldatava elukohas;
• hooldus seatakse ja hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul;
• hooldus seatakse ja hooldaja määratakse tähtajaliselt hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni
või kui hooldatava puude raskusaste
on määratud tähtajatult, võib hoolduse
seada ja hooldaja määrata tähtajatult;
• hooldust ei seata ja hooldajat ei määrata,
kui taotleva isiku funktsioonihäiret on
võimalik abivahendiga või tugiteenusega kompenseerida, isikul ei ole tegelikku
abi- ja hooldusvajadust ning potentsiaalne hooldaja ei ole võimeline abivajavat isikut hooldama, samuti juhul, kui
hooldatav või hooldaja ei ole nõus hoolduse seadmise ja hooldaja määramisega.
Hooldajatoetus täisealise isiku hooldajale
• hooldajatoetust on õigus taotleda raske või sügava puudega täisealise isiku
hooldajaks määratud isikul.

Foto: Otto Kaarel Altroff
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Varjupaigateenus ja
turvakoduteenus

Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise
ööbimiskoha võimaluse kindlustamine
täisealisele isikule, kes ei ole endale võimeline ööbimiskohta leidma. Ajutises
ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.
Turvakoduteenuse eesmärk on pakkuda ajutist eluaset ja esmast abi lapsele,
kes vajab abi tema hooldamises esinevate
puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu,
tervist või arengut. Turvakoduteenust
saab võimaldada täisealisele isikule, kes
vajab turvalist keskkonda perioodil, mis
on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks.
Teenuse taotlemine ja määramine
• teenust osutatakse isikule, kelle tegelik elukoht ja Eesti rahvastikujärgne
elukoht on Rae vallas või kelle tegelik
elukoht on Rae vallas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsusüksuses, kooskõlastades teenuse
osutamise rahastamise eelnevalt vastava omavalitsusüksusega;
• teenuse määramiseks esitab teenuse
taotleja vallavalitsusele taotluse, milles
märgitakse järgmised andmed: abivajaja ees- ja perekonnanimi, abivajaja
isikukood, abivajaja elukoht, teenuse
taotleja ja tema esindajate kontaktandmed, teenuse vajaduse põhjendus;
• teenust osutatakse maksimaalselt üks
kalendrikuu.

Vältimatu sotsiaalabi

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse piisavate elatusvahenditeta Rae valla elanikule
või Rae valla halduspiirkonnas asuvale
kindla elukohata isikule, välismaalasele

Rae Sõnumid • märts 2017

või pagulasele. Piisavate elatusvahenditeta isikuks loetakse inimest, kellel puuduvad elatusvahendid (töötasu, pension,
riiklikud peretoetused, töötu abiraha
või muu sissetulek) ja elatusvahenditega
kindlustamatuse põhjus on isiku sotsiaalne toimetulematus ning tugivõrgustiku
puudumine.
Vältimatu sotsiaalabi andmise vormid
• ajutine peavari, milleks loetakse ööbimisteenust, mis kindlustab inimesele
minimaalsetele tingimustele vastava
peavarju ja pesemisvõimaluse, toiduabi
ja riideabi.
Teenuse taotlemine
• vältimatu sotsiaalabi taotlemiseks tuleb
pöörduda haridus- ja sotsiaalameti poole;
• teenust osutatakse, kuni abitaotleja ei
ole enam sotsiaalselt abitus olukorras
või maksimaalselt üks kalendrikuu.

Võlanõustamisteenus

Teenust osutatakse võlaprobleemidega
isikutele, kes ei suuda iseseisvalt täita
oma rahalisi kohustusi. Võlanõustamise
peamine ülesanne on nõustada ja aidata finantsmajanduslikku hädaolukorda
sattunud isikuid ning peresid, kellel on
seetõttu tekkinud või tekkimas sotsiaalsed probleemid. Võlgnevuse tekkimise
ohtu hinnatakse lähtuvalt konkreetsest
olukorrast, millesse isik või perekond on
sattunud.
Teenuse osutamine
• teenuse osutaja ülesanne on abistada ja
nõustada inimest võlgnevuse kõrvaldamiseks sobivate lahenduste väljaselgitamisel ning koos inimesega sobivate
lahenduste leidmine;
• teenuse taotlemiseks tuleb abivajajal
pöörduda sotsiaaltöötaja poole, kes
hindab isiku vajadust taotletava teenuse järele. Kui inimesel on õigus teenust

saada, soovitab või aitab leida inimesele sobivaid teenusepakkujaid.

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenusele on õigus puudega või liikumistakistusega isikul tervise
või asjaajamisega seotud toimingute teostamiseks.
Teenuse taotlemisest
• teenust on õigustatud saama isikud,
kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Rae vald ning kes sügava või
raske liikumis-, nägemis-, vaimu ja/
või liitpuudest tingituna ei saa kõrvalabita kasutada ühistransporti või
isiklikku sõiduvahendit ning kellel
puuduvad perekonnaseaduse järgsed
ülalpidajad;
• sotsiaaltransporditeenuse saamiseks
esitab teenuse taotleja vallavalitsusele
avalduse.

Eluruumi tagamise teenus

Teenuse eesmärgiks on sobiva eluruumi
kasutamise võimaluse loomine inimesele,
kes seda ise pole võimeline leidma.
Eluruumi mitteomavate ja eluruumi üürimist taotlevate isikutena võetakse arvele
• isikud, kelle õiguslikul alusel kasutatav
Rae vallas asuv eluruum on vääramatu
jõu tagajärjel muutunud kasutuskõlbmatuks (loodusõnnetus, tulekahju, plahvatus jms) ja mille tekkimise eest ei saanud
eluruumi omanik või üürnik vastutada;
• isikud, kes on vabanenud kinnipidamiskohast, kui endisesse eluruumi asumine on võimatu;
• orvud ja vanemliku hoolitsuseta isikud,
kes pöörduvad tagasi endisesse elukohta lasteasutusest, sugulaste, eestkostjate
või hooldajate juurest, samuti pärast
õppimist õppeasutuses, kui endisesse
eluruumi asumine on võimatu;

vallavalitsus
• erandkorras muud isikud sotsiaalameti ettepanekul, kui eluruumi taotlemise põhjuseks on õnnetusjuhtum,
raske perekondlik või sotsiaalne olukord või muu erandlik asjaolu, mida
arvestades on eluruumi eraldamine
põhjendatud;
• elamistingimuste parandamisel abivajavate isikutena võetakse arvele eakad
ja puudega isikud, kellel ei ole seadusjärgseid ülalpidajaid ja kes vajavad
kõrvalist abi või kelle kasutuses olevas
eluruumis ei ole võimalik nende hooldamist korraldada;
• lastega, sotsiaalselt vähekindlustatud
pered, kes ei oma omaette eluaset.
Teenuse taotlemisest
• ajutise eluruumi saamiseks tuleb pöörduda vallavalitsuse haridus- ja sotsiaalameti poole.
Täpsem info haridus- ja sotsiaalametist.

Mis on sotsiaalteenus?
Sotsiaalteenus on isiku või perekonna
toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalhoolekande töötaja
selgitab välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajaduse ning sellele vastava abi. Sotsiaalteenuseid osutatakse
üldjuhul personaalselt. Sotsiaalteenuse vajaduse ja vajaliku teenuse ulatuse
ning teenuse osutamise sageduse üle
tehakse otsus vallavalitsuse korraldusega.
RS

Sotsiaalteenuseid saab
taotleda ka internetis
iseteeninduse kaudu
Kõiki Rae valla osutatavaid toetusi
saab taotleda aadressil https://iseteenindus.rae.ee/. Iseteenindusse pääseb
identifitseerides ID-kaardi abil.
Taotlusi saab esitada ka kirjalikult
paberblanketil, mille vormid leiab
http://www.rae.ee/blanketid-ja-vormid.
Taotluste menetlusaeg on etteantud seadusega, kuid alati on määravaks teguriks taotleja olukord. Kiireloomulist abi vajavate taotluste puhul
toimub menetlus kiirkorras.
RS

Iseteeninduse kasutamiseks
saab küsida tasuta IT-tuge
Rae valla e-teenuste arendamise ja iseteenindus.rae.ee käivitamise tõttu pakuvad vallavalitsuse IT-spetsialistid vallakodanikele kasutajatuge. Abi puudutab eelkõige toiminguid
iseteeninduse keskkonnas koos sellest tulenevate küsimuste ja probleemidega.
Vallamaja fuajees asub avalik e-teenuste
arvuti, mida saab kasutada vajalike toimingute tegemiseks vallamaja lahtiolekuaegadel. Juhul kui toimingute tegemiseks on
vaja tehnilist abi, saab pöörduda vallavalitsuse IT-spetsialistide poole kolmapäeviti kl
16–18. Abi saab küsida ka helistades vallavalitsuse telefonidele 605 6750, 605 6770.
Infotehnoloogia juhi Hannes Raimetsa sõnul võib pöörduda abi saamiseks ka
eelnevalt kirjutades aadressile hannes.raimets@rae.ee. „Loodame, et saame aidata

või juhendada vajalike protseduuride tegemisel,“ kõneles Raimets.
Raimets rõhutas, et tulles kasutama vallamaja e-teenuste arvutit, tuleb kindlasti
kaasa võtta ID-kaart koos PIN-koodidega.
RS

Pensionäri ja puudega inimese ravimivõi hambaravitoetuse taotlemisest
Pensionäri ja puudega inimese ravimi- või
hambaravitoetus on 2017. aastal 80 eurot.
Juhime tähelepanu, et pensionäri ja
puudega inimese ravimi- või hambaravitoetuse taotlemisel tuleb jälgida, et toetuse
taotluse juures oleval tehingut kinnitaval
maksedokumendil peab olema kirjutatud
apteekri või hambaarsti poolt isiku nimi,
kellele on retseptiravim välja kirjutatud või
kes on hambaraviteenust saanud.
Kui taotleja kirjutab ise ostetud retseptiravimi kuludokumendi peale oma nime,

siis seda ei arvestata ning kodanikul jääb
toetus saamata.
Hambaravihüvitise maksmise puhul
pöörame taotlejate tähelepanu ka sellele, et
hambaravi korral makstakse toetust nii, et
esitatud maksedokumentide alusel saadud
summast arvestatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa (s.o 19,18 eurot).

Rae küla jalg- ja
jalgrattateede
ehitusprojekti
koostamiseks tuli
7 pakkumust

Jüri-Lagedi jalg- ja
jalgrattatee ning
valgustuse
projekteerimiseks
laekus 4 pakkumust

Rae vallavalitsuse ja maanteeameti ühishankes tähtajaga 1. märts osales 7 ettevõtet, mille pakkumused jäid vahemikku 44
415 – 78 540 eurot ilma käibemaksuta.
Ehitatav kergliiklustee hakkab kulgema
Raeküla tee, Graniidi tee ja riigitee nr 1106
ääres, ühendades Rae küla Assakuga. Ehitustöödega koostöös maanteeametiga on
planeeritud alustada sel aastal.
RS

Rae vallavalitsuse läbi viidud hankes tähtajaga 1. märts osales 4 ettevõtet, mille
pakkumused jäid vahemikku 29 550 – 52
100 eurot ilma käibemaksuta.
Projekteeritav tee saab alguse Atleedi tee ristmikult, kulgedes Jüri kiriku
juurde jõudva Aruküla tee kergliiklusteeni. Ehitus on planeeritud aastasse
2018.
RS

Teiri Jõõras
sotsiaalhoolekande spetsialist
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Järveküla kooli aulas toimunud sportlaste vastuvõtul sai ka tunnustuse Rae valla võrkpallinaiskond ja seda valla väga eduka esindamise eest Eesti
valdade suvemängudel. Lk 23 leiab kõikide sportlaste nimed, kes eelmise aasta tulemuste eest pälvisid tunnustuse. 
Foto: Rae Sõnumid

Sportlastele jagati
150 auhinda
Rae valla spordielus jäi selja taha ülimalt
edukas aasta. Järveküla koolis toimunud
mullust spordiaastat kokkuvõtval üritusel
tunnustati kohalikul, üle-eestilisel ja rahvusvahelisel tasemel silma paistnud atleete
ning treenereid ja tõdeti, et Rae sportlased
on pildil nii Eestis kui ka laias maailmas.
Vallavanem Mart Võrklaev tõstis esile
kolme suuremat saavutust: Vändras peetud valdade suvemängudel saavutatud ajaloolist esikohta, Ingrid Puusta 11. kohta
Rio olümpia purjetamise RS:X klassis ja
Rae spordikeskuse projektijuhi Indrek
Raigi poolt käima lükatud Team Rae vald
algatust, mille eesmärk on kindlustada
kõikidele kodukohta esindavatele sportlastele ühtne võistlusvorm.
Muuhulgas spordi eest vastutav abivallavanem Jens Vendel meenutas, et kui
kümme aastat tagasi oli sportlaste tunnus-
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tamisüritusele kutsutud kõigest 17 inimest,
siis tänavu anti välja 150 auhinda.
Rae valla elanike arv on dekaadi jooksul
kahekordistunud 17 000ni. „2005. aastal
käis Rae valla spordielu Jüri gümnaasiumi
vanas rohelises saalis ja kummimattidega
kaetud staadionil ning Vaida kooli spordisaalis. Ühtegi kergliiklusteed polnud.
Tosina aastaga on toimunud tohutu areng.
See jätkub ja viie aasta pärast võib pilt olla
hoopis teine. Näiteks on suur nõudlus tennisehalli järele,“ rääkis Vendel.
Rae Huvialakooli spordiosakonnas
õpib üle 400 noore. Võimalik, et huvilisi
oleks isegi poole tuhande jagu, kuid kõiki
soovijaid ei saa vastu võtta, sest treenerite
ja spordisaalide arv seab omad piirangud.
„Spordielu järgmiseks etapiks võiks
olla esindusvõistkonda panustamine. Meil
on mitu tubli harrastusklubi, kuid selline

publikumagnet, kellele iganädalaselt kaasa elamas käia, puudub,“ arutles Vendel.
„Kogu maailm teab, et Manchesteri linnas
tegutseb kuulus jalgpalliklubi ja neil on
punased särgid. Kogukonda liitev spordivõistkond elavdaks ka meie kohalikku elu
märkimisväärselt.“
Vendel ütles, et selle aasta eesmärgid on
tervise- ja harrastusspordi osakaalu tõstmine, kogukonna liitmine tippspordi kaudu,
noorsportlaste esiletõusu soodustamine
ning treenerite sidumine Rae vallaga. Hiljemalt kevadel valmib Vana-Tartu maantee
kergliiklustee Tallinna-poolne lõik ning eelduste kohaselt peaks suvel saama disc-golfi
mängida Kurna mõisa parki tehtaval rajal. Rahaliselt toetab projekti ka Kiili vald.
„Väga kihvt koht on,“ kinnitas Vendel.
Andres Kalvik

uudised
Suurepärane
töö tõi tänukirja

Jüri keskusala ootab
ees uuenduskuur
Tänasel päeval aktiivsena Jüri aleviku
keskväljakule arhitektuurseid lahendusi ootava konkursi eesmärk on ajakohastada aleviku südamikku. Veebruaris välja kuulutatud ja kuni 12.
aprillini aktiivse arhitektuurikonkursi
kaudu soovitakse leida visuaalne väljanägemine ka kolmeosalisele hoonekompleksile, et seejärel välja kuulutada projekteerimishange moodsa
tervisekeskuse rajamiseks.
„Arhitektuurikonkursi kaudu on meil
võimalus kujundada kogu Jüri keskusalast kaasaegne ja mitmekesine avalik
ruum, mis kindlasti väärtustab Jüri alevikku ning loob elanikele uusi võimalusi
kooskäimiseks, jalutamiseks ja vaba aja
veetmiseks. Keskusalale on planeeritud
ühe olulise hoonena samuti uus tervisekeskus ning tänane hoone läheb lammutamisele,“ kõneles Rae vallavanem Mart
Võrklaev. Ta rõhutas, et Jüri vana tervisekeskuse asendub uuega ilma perearstide
ümberkolimiseta.
„Uue tervisekeskuse ehitamisel täna

toimivat tervisekeskuse osa lammutama
ei pea seni, kuni on valmis uus osa tervisekeskuse hoonest, kuhu on ette nähtud
ruumid perearstidele ja tervishoiutöötajatele,“ kõneles planeerimise abivallavanem Priit Põldmäe.
Põldmäe selgituse järgi võimaldab uus
planeering rajada kogu senise kompleksi
asemele kolm hoonet selliselt, et üks osa
hoonest tuleb korteriploki, teine tervisekeskuse ploki ja kolmas apteegi asemele.
Korterite lammutustöödega alustatakse orienteerivalt 2018. aasta alguses ning
uus tervisekeskuse hoone valmib sama
aasta lõpuks.
„Ehitamist alustatakse korteriploki
asukohas,“ täpsustas Põldmäe, kes lisas,
et vald ostis 2016. aasta lõpul korterid
ära ning see võimaldab etapilist ehitamist
ilma arstide ümberkolimiseta.
Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna eest
vastutava abivallavanema Jens Vendeli
sõnul peaks perearstid uues hoones alustama patsientide vastuvõtmist 2019. aasta
alguses.
RS

Rae valla tantsuema Linda Pihu sai tänukirja Rae valla kultuurielu rikastamise ja
Rae valla esindamise eest väga paljudel
rahvakultuuri üritustel ja esinduslikel
sündmustel. Rae vallavalitsuse tänukiri
anti üle pidulikul aktusel Rae kultuurikeskuse saalis 24. veebruaril.

Foto: Elvo Jakobson

Liinitakso nr 215
lõpetab tegevuse
OÜ Vilandert teatas, et reisijate vähesuse
tõttu lõpetatakse Tallinna-Peetri liini nr
215 teenindamine alates 20.05.2017.
RS

Bussiga
kultuurikeskusse
Nüüdsest on võimalik tulla kaugematest
küladest Jüri kultuurikeskusse sündmustele ka eribussiga. Süsteemi tööpõhimõte on
lihtne – teie annate meile teada, mis sündmusele mis peatusest ja mitmekesi peale
tulete ning kui soovid koos, paneme paika
ringi ning anname teada, millal jõuame teie
peatusse. Pärast sündmust viib buss koju tagasi ka. Bussipääse maksab 2 eurot inimese
kohta. Plaanis on luua ka online-registreerimissüsteem lisaks kogukonnatöötajale
meilimise või helistamise võimalusele.
Lisainformatsioon telefonilt 605 6759,
e-post kultuur@rae.ee
RS
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Vabaühendused saavad
KÜSKi programmist taotleda
toetust külaelu edendamiseks
Juba aastaid on kohaliku
omaalgatuse
programmi
(KOP) kaudu kogukondlikele vabaühendustele jagatud toetust mitmete huvitavate ideede teostamiseks.
Eelmisel sügisel toimunud KOPi taotlusvoor oli
Rae valla kogukonnaseltsidele suhteliselt edukas.
Toetusi saadi ühistegevuste
(meede 1) jaoks ühtekokku 4585 eurot, lisaks kogukonnale oluliste vahendite
soetamiseks, hoonete ja
ruumide ehitamiseks ning
rekonstrueerimiseks (meede
2) 11 201,50 eurot.

Lühidalt rahastuse
saanud projektidest

Vaida & Soo külaseltsi esitatud
ja rahastuse saanud projektide
kohta ütleb projektide eestvedaja Kaia Pilvik järgmist:
Vaida & Soo külaselts taotles
KOP sügisvooru meetmest
„Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine“ toetust,
et tugevdada külaseltsile kogukonnateenuste osutamiseks
ja ühisürituste korraldamiseks
vajaliku
materiaaltehnilist
baasi. Külakohviku teenuste
osutamiseks saime osta telgi
KOP toetuse kaudu Vaida & Soo külaseltsi korraldatud Rae valla lõuja ajakohastada välitualetid.
nakülade vastlatrall 2016. aastal.
Foto: erakogu
„Kogukonna arengu meetmest“ saime toetust Rae valla
Meetme 1 tegevusteks said toetust kolm
lõunakülade vastlatralli korraldamiseks.
projekti.
Kuna talvine vastlapäeva tähistamine pakub
• Vaida & Soo külaselts MTÜ projekt
osalemisrõõmu peredele ja eelkõige lastele,
„Vastlatrall Vaidasool“ sai 585 eurot.
siis põhiline toetussumma sai suunatud ho• Veskitaguse küla MTÜ projekt „Veskiburakendi ja helitehnika rendiks.
taguse külaelu edendamine“ sai 2000
Kadaka küla seltsil on külavanem Mareurot.
ju Luti sõnul plaanis soetada projekti
• Suursoo Külaselts MTÜ projekt „Terve
„Hädaabi ratastel“ raames mobiilne väja teotahteline kogukond“ 2000 eurot.
li-WC küla sündmuste teenindamiseks.
Meie Kurna MTÜ saab külavanem AiMeetme 2 tegevusteks jagas KOP toetusi
var Aasamäe kinnitusel projekti „Muruseitsmele projektile.
platsid korda!“ raames soetada murunii• Kadaka Küla Selts MTÜ projekt „Häduki ja trimmeri. Peetri Selts MTÜ on
daabi ratastel“ sai toetust 1120,50 eurot.
enda kasutusse saanud vana veski ja paiPeetri Selts sai KOP toetuse kaudu Assa• Meie Kurna MTÜ „Muruplatsid korgaldas KOPi toetuse abil veskile aknad.
ku veskile uued aknad. Veski kasutusõida!“ sai 1925 eurot.
Rae TPS saab rajada Peeter Böckleri
guse andis Rae vald.
Foto: erakogu
• Suursoo Külaselts MTÜ projekt „Inkoostatud rahastustaotluse abil päästeseltventar kogukonna teenindamiseks“ sai
si kasutuses oleva Vaida garaaži küttesüs2000 eurot.
teemi. Suuremad ehitustööd küttesüsteeAlgab uus taotlusvoor
• Peetri Selts MTÜ projekt „Peetri
mis rajamiseks tehakse kevadel.
Seltsi veski aknad“ sai toetust 1969
Kautjala-Patika külaseltsi all tegutsev
Peagi on avanemas Kodanikuühiskoneurot.
Patika külakoor sai endale KOPi toetuse
na Sihtkapitali Kohaliku omaalgatuse
• Kautjala-Patika Külaselts MTÜ projekt
abil soetada korraliku digitaalse klaveri
programmi 2017. aasta kevadvoor. Täp„Kogukond koos kaunilt kõlama“ sai
koos koti, tooli ja noodipuldiga, tänu milsem ja värskem info KOP taotlusvooru
1665 eurot.
lele muutuvad kooriproovid ja esinemised
kohta http://www.kysk.ee/kop-taotlus• Rae Tuletõrje- ja Päästeselts MTÜ prooluliselt paremaks. Oma pill võimaldab
voorud/kop17-kevadvoor
jekt „Vaida Tuletõrje garaaži parendakontserttegevust vabamalt korraldada.
mise 6. etapp, küttesüsteemi ehitamiVeskitaguse külaselts kavandab toetust
ne” sai toetust 1654 eurot.
kasutada arengukava koostamiseks.
• Vaida & Soo Külaselts MTÜ projekt
Suursoo külaselts on olnud 2016. a
„Vahendid Vaida&Soo külaseltsi tegeKOPi sügisvoorus kõige edukam rahavusteks“ sai 868 eurot.
taotleja, saades mõlema meetme kaudu
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2000eurose maksimumrahastuse. Keiu
Ruus-Lepp toob enda projektide puhul
esile seda, et mõlemas on külaelanike
kaasatus vägagi suur. Projekti eesmärk oli
saada külainimesed talvel kodudest välja,
tegelema tervislike eluviisidega.
Sama eesmärki toetas ka nende investeeringu projekt, mille abil tegid külamehed ise oma kätega väligrillid, millele lisaks soetati ka vokkpannid.
Raha on vaid üks vahend heade ideede
teostamiseks. Oluline on, et kogukond ja
seal elavad inimesed muutuvad aktiivsemaks ja tahavad midagi ise ka oma kodukoha jaoks ära teha omal moel ja oskustega, mis just neile on antud.
Margus Vain
Patika-Kautjala külavanem

Mis on kohaliku
omaalgatuse
programm (KOP)

Kohaliku omaalgatuse programm
(KOP) on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kureeritav Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on
kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku
initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasv.
KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset
osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede
jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Külaelu edendamisel
pakub lisaabi RVAKS
Tänu Rae valla aleviku- ja külavanemate seltsi (RVKS) tegevusele külavanemate ja aktiivsete külaelanike koolitamisel saavad alustavad külavanemad ja
külaseltside eestvedajad kogemusi nii
oma valla külavanematelt kui ka väljastpoolt. On toimunud projektijuhtimis-, -kirjutamis- ja kommunikatsioonialaseid koolitusi külavanematele.
Rae vallavalitsus toetab võimalusel Rae
valla aleviku- ja külavanemate seltsi
kaudu külaseltse vallavälistest fondidest raha taotlemisel omaosaluste tasumisega varem taotletud osa ulatuses.

Minna Marie Truusi etteastet koos Mamma Mia laululastega näeb „Laulukarusselli“
saate finaalis 19. märtsil kell 19.30 ETV kanalil. Laulule on eestikeelsed sõnad teinud
Mariana Võrno.

„Laulukarusselli“
finaalis astub üles
andekas Peetri tüdruk
19. märtsil toimub ETV „Laulukarusselli“ finaal, kus astub üles sügisel kooliteed
alustav Peetri tüdruk Minna Marie Truus,
kes on suutnud juba mitu aastat lavalaudadel kerge vaevaga publiku südant võita. Minna muusikaõpetajast ema Kätlin
Truus lubab võimast etteastet, kus Minna
Marie esitab koos Mamma Mia laulustuudioga eestikeelsete sõnadega loo „We Are
the World“.
Tegelikult sündis see otsus, et Minna
Marie osaleb „Laulukarussellis“, umbes
neli aastat tagasi. See oli kaheaastase
tüdruku enda otsus, kui ta koos ema ja
isaga vaatas televiisorist „Laulukarusselli“.
„Minna ütles meile, et tema ka läheb kunagi sellesse saatesse esinema. Ütlesime, et
vaadaku ette oma unistustega, sest need
kipuvad täide minema,“ meenutab Minna
Marie isa Raimond Truus.
Kuid ega see päris nii lihtne ei ole, et
muudkui unistad ja siis löödki ETV ukse
jalaga lahti. „Eelnevalt peab meeletult
harjutama, läbima mitu eelvooru ja võitma Harjumaa Laululapse lauluvõistluse,“
kõnelevad Minna vanemad Raimond ja
Kätlin.

Samas on Minna Marie julge tüdruk ja
eks see ning tema mitmeaastane esinemiskogemus on aidanud kaasa, et kuueaastaselt
saab ta finaalsaates üles astuda. „Peamised
proovid tegi Minna koos emaga kodus ja
isaga autoga sõites,“ avab isa ettevalmistuse
köögipoolt enne poolfinaali jõudmist.
Vanemad nendivad, et ega proovide tegemisega ei tohi kunagi üle pingutada, sest
laps võib kergesti laulust väsida.
Minna Marie lavakaaslastena astuvad
üles Kätlin ja Raimond Truusi ühiselt
loodud laulustuudio Mamma Mia laululapsed. „Esitusega peame palju vaeva
nägema, sest „We Are the world“ loo esitamisel pole tegemist just kuueaastasele
kirjutatud looga,“ kõneleb Kätlin Truus,
kes on muusika- ja teatriakadeemia laulueriala magistrant. „Kindlasti on meil ka
kõigile toredaid üllatusi plaanis,“ lubab
Kätlin ja kutsub õpetajana kõiki kaasa
elama „Laulukarusselli“ finaalesinemisele
ning telefonihääletusel aktiivselt osalema,
sest võitja valib rahvas.
RS
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Rae valla fotokonkursil
tegid ilma loomafotod
Kõige enam pääses žürii poolt koondhindena paremate hulka loomade fotosid.
Looduse kategoorias hinnati esimese koha
vääriliseks Aarne Vesi jäädvustus rebasest
ja teisele kohale jõudis Kaido Siigi fotokaamera ette jäänud põdravasikas, mis
osutus Facebookis kõige enam meeldimisi
kogunud fotoks.
Loomade fotod saavutasid kõrgemaid
kohti ka vaba teema kategoorias. Ott Katteli fotod kitsest ja kassist jõudsid mõlemad vaba teema esikolmikusse. „Konkursile esitatud fotode hulgas on äratuntav
looduse poolt pakutavate erilisemate hetkede märkamine ja jäädvustamine,“ kõneles töid hinnanud žüriiliige Elvo Jakobson, kelle arvates on foto emotsioon
olulisem kui meisterlik tehniline vormistus.
Jakobson leidis, et mitmed fotod olek-

sid võinud saavutada konkurentsis parema
positsiooni ja jõudnud laiema vaatajaskonnani, kui autor oleks kategooriavalikule suuremat tähelepanu pööranud. „Kuid
olulisemaks pean fotode esitamist ennast
ja soovi ümbritsevat märgata,“ kõneles Jakobson.
Kultuurispetsialist Kristi Aru teatel
esitati Rae valla 2016. aasta fotokonkursile 157 fotot ja seda 4 kategooriasse,
milleks olid loodus, inimene, Rae vald
ja vaba teema. Paremate tööde autoreid
tunnustati vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel Rae kultuurikeskuses 24.
veebruaril.
Žüriisse kuulusid fotograafid Gunnar
Lilles, Ilona Leppik, Elvo Jakobson ja vallavalitsuse esindajana Martin Minn, kelle
hobiks on samuti fotograafia.
RS

Rae vald

I–II koht Ethel Madalik, foto „Lehmja
tammik“
I–II koht Kadri Kruus, foto „Külamehed Kurna pargis“
III koht Annabel Joakit, foto „Lehmja
tammik õõnes puu“

Vaba teema

I koht Ott Kattel, foto kitsest
II koht Ott Kattel, foto kassist
III koht Aarne Vesi foto „Ajamuster“

Loodus

I koht, Aarne Vesi foto „Kui rohi oli rohelisem“
II koht, Kaido Siig foto „Põdravasikas“
(rahva lemmik FBs)

Inimene

I koht, Iris Laanearu mustvalge foto
tüdrukust
II koht, Kaido Parv, mustvalge foto, valgusvihus inimene
III koht, Kaido Parv, mustvalge foto,
stseen: tüdruk starti vaatamas

Foto kassist,
autor Ott Kattel.
Kategooria vaba
teema, II koht

Foto kitsest,
autor Ott Kattel.
Kategooria vaba
teema, I koht
„Kui rohi oli rohelisem“, autor Aarne Vesi. Kategooria loodus, I koht
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„Põdravasikas“, autor Kaido Siig.
Kategooria loodus, II koht
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Hea foto
saladus
Rae valla fotokonkursil korduvalt äramärkimist ja tunnustust saanud Aarne Vesi
pakub hea foto saladuseks kerge rahulolematuse iseenda tehtud piltidega ja lihtsustamise oskuse, sest näiteks droonifotode
puhul ei jõua vaataja silm kõike haarata
ning leidmata pidepunkti on lihtne keerata uus lehekülg.

Rabalaukal ujuv
sarvikpütt on üks
Aarne töödest, mis on
pälvinud fotokonkursil
kõrgeima tunnustuse.
Foto Aarne Vesi

Mis on sinu hea foto saladus?
Minu puhul koosneb see peamiselt kolmest komponendist: kerge rahulolematus
enamiku piltidega, mis viib jälle ja jälle
uute katsetusteni. Aga see ei tohiks üle
minna patoloogiliseks virisemiseks, mis
tapab igasuguse loovuse sinu sees ja tundub peale selle ka su sõpradele ja tuttavatele naljakas või isegi veider. Siis kogemus,
mis aitab ära näha, kas eesolevast olukorrast saab midagi välja võluda või mitte.
Kas tasub aega ja energiat pühendada või
on targem teha paar faktijäädvustust ning
edasi minna. Veel lihtsustamine – hea pildi peal ei ole liiga palju asju. Näiteks liiga
kõrgelt tehtud droonifotode puhul ei jõua
vaataja silm kõike haarata ja pilk hakkab
otsima mingit pidepunkti. Seda leidmata
keerab inimene järgmise lehekülje. Ja eks
natuke peab õnne ka olema, et rabalaukal
pesitsev sarvikpütt just poole viie ajal suvehommikul su eest läbi ujuks.

le. Alles selleks ajaks sain ma linnukestega
niipalju sõbraks, et olin suuteline juba ühtteist ette nägema ja õigel ajal klõpsu tegema.
Muidugi oli ka seekord õnnel oma osa.

Kui palju oled kõige rohkem mõnda objekti pildistanud, et saada see rahuldustpakkuv tulemus?
Pere kõrvalt väga palju kellelegi või millelegi aega pühendada ei ole ilus. Toon siia ühe
näite, mis ei ole loodusfotograafide seas
üldse midagi erilist, aga ühe pereisa kohta...
Olime perega paar suve tagasi Saaremaal tädi juures puhkusel. Sättisin ennast
teist õhtut järjest mitmeks tunniks väiketülle pildistama. Siis tegi küll mu imearmas ja kannatlik kaasa selle peale paljutähendava „nu-nuh” ja lisas, et eks sa ise
tead. Hea, et pilgud ei tapa, mõtlesin mina
ja tõstsin fotokoti õlale.
Need kaks õhtut tõid mulle umbes 500
pilti, millest 7–8 tk võib lugeda õnnestunuks.
Pildistasin need pildid teise õhtu lõpupoo-

Kuidas sa fotograafiani jõudsid?
Usun, et fotopisiku istutas minusse isa,
kellel ma Lasnamäe korteri vannitoas aitasin punase valguse käes lapsena pilte
ilmutada. Kui äge oli vaadata, kuidas ilmuti kausis hakkas pilt paberile tekkima!
Päris oma fotokat mul küll ei olnud ja isa
aparaatidega ilma järelevalveta mängida
ei tohtinud, aga sellest vähesest, mis vahel
teha sai, ikkagi piisas.
Siis tuli pikem paus, kuni sain tuttavaks
oma praeguse töökaaslasega, kes tuha all
hõõgunud fotosöed 2004. aastal uuesti lõkkele puhus. Ostsin oma esimese digikaamera ja mõtlesin, et nüüd on korralik pill
olemas ning rohkem ei tohiks suuri kulutusi fototehnika peale tulla. 2006 ostsin oma
esimese peegelkaamera ja nii ta läks.

Fotograaf Aarne Vesi 

Foto: Arvo Siir

Miks eelistad pildistada loodust inimesele?
Mul on vaja aega. Aega, et harjuda keskkonnaga, kus ma viibin. Et hakata nägema enda
ümber toimuvat ja et tekiksid ideed ning
kujutluspildid. Umbes 20 minutiga taastub
loodus sinu ümber, kui oskad olla. Inimest
pildistades pole mul aega 20 minutit oodata.
Modell väsib ära ja läheb minema.
Mulle meeldib istuda näiteks kevadel
väikese metsajõe ääres ja kuulata. Kuulata
vee vulinat, lindude laulu, tuult puude latvades ehk elusat vaikust, nagu Fred Jüssi
ütleb. Selline olemine on väärt rohkemgi,
kui hea pilt. Eriti veel hea kaaslasega. Kui
pildi saab, on hästi. Kui ei saa, pole ka midagi. Ma tulen sealt alati ära rikkamana.
Õnneks on meil veel selliseid kohti, kus
seda rikkust endasse koguda.
Eriti raske on mul olnud pulma pildistada, kus reageerimiseks on aega vast sekund
või isegi alla selle. Ja kui sul ei ole suurepärast pilti pruutpaari esimesest suudlusest
või sõrmuste sõrme panemisest, võib öelda,
et sul ei ole pilte sellest pulmast.
Rae valla fotokonkurssidel on alati Sinu
tööd auhinnalise või äramärgitud koha
saanud. Kas ise tead, mitmel konkursil
oled sa juba tunnustatud saadud?
See oli ilmselt 2008, kui tuli looduse esikoht sinitihase pildiga. Ja seejärel on iga
aasta mõni pilt žüriile silma jäänud. Seega
kaheksalt konkursilt oleks üsna täpne vastus, sest välja tuleb arvata eelmine aasta,
mil ma kategooriatele vastava pildi puudumise tõttu ei osalenud.
Signe Heiberg
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Rae vald otsib laululast!
Laululinnud on veel lõunamaal talvepaos,
kuid laululapsi leidub meie seas iga ilmaga. Rae kultuurikeskus kuulutab välja järjekorras 27. Rae valla laululapse konkursi.
Osalejaks ühes kuuest vanuserühmast
saab registreeruda 27. märtsini. Järgnevad
kohalikud eelvoorud ning 3. aprillil toimub
Rae kultuurikeskuses lõppvõistlus.
Konkursi mängureeglid on lihtsad.
Lapsed võistlevad vanuserühmades 3–4,
5–6, 7–9, 10–12, 13–15, 16–18/19 eluaastat. Et võimalused oleks võrdsed, võivad
alla 1000 lapsega lasteaiad-koolid saata
igast vanuserühmast kaks poissi ja kaks
tüdrukut. Üle 1000 lapsega aiad-koolid
neli poissi ja neli tüdrukut igast vanuserühmast. Huvialakoolid kolm poissi ja
kolm tüdrukut igast vanuserühmast.
Lapsed, kes ei käi valla lasteaedades,
koolides ja huvialakoolides, kuid on rahvastikuregistris kirjas Rae valla kodanikena, saavad osaleda oma piirkonna lasteaia, kooli või huvikooli eelvõistlusel.
Kui laululapsed kirja pandud, toimuvad eelvoorud lasteaedades, koolides
ja huvikoolis. Edasijõudnud kohtuvad
omavahel 3. aprillil juba Jüris Rae kultuurikeskuse saalis.
Lauljate saateks võib kasutada kas
fonogrammi, klaveri- või muu instrumendi saadet. Kõik eritingimused tuleb
teatada korraldajatele registreerimisel,
kuid arvestama peab ka kohapealsete võimalustega. Ning mis eriti oluline
– kui saade on CD-plaadil, tasub enne
kontrollida, kas plaat on täies töökorras ega kipu näiteks hüppama.

„Rae laululaps 2017“ žürii

2016. aasta võistluse Rae valla laululaps
Marta Romina Niinepuu Mamma Mia
Foto Evelin Lillepuu
laulustuudiost.

Millega veel peaks üks
laululaps arvestama?

Kindlasti loo pikkusega. Selleks on kolm
minutit. K’uid veelgi olulisem on loo sobimine esitajale. Et see oleks tema jaoks
õiges helistikus, ei nõuaks võimete piiril häälekasutust. Nii on kõige kindlam,
muidu võib rambipalavik teha oma töö
ning ehkupeale minek maksab punktiarvestuses kätte.
Žürii hindab intonatsiooni, diktsiooni,
laulutehnikat ja hääle enda eripärasid.
Samuti kuulub hindamisele lavalt paistva-kostva terviklikkus ehk üldine dünaamika, saatja ning laulja koostöö ja laulu
sõnumi usutav edastamine. Igas vanuserühmas hinnatakse tüdrukuid ja poisse

Külli Murand – Lasteekraani Muusikastuudio õpetaja.
Toomas Vol – helilooja-vokaalpedagoog ja koorijuht. Ta oli 1997, 2002 ja 2007
noorte laulupeo- ning 1999 üldlaulupeo üldjuht, 2009 üldlaulupeol juhatas
segakooride esituses põimikut Raimond
Valgre lauludest. X noorte laulupeol 2011
juhatas neidudekoore. XXVI üldpeol
(2014) oli lastekooride ja naiskooride liigidirigent.
Kaisa Lillepuu (Neitsov) – laulja ja lauluõpetaja. Ta on õppinud H.
Elleri nim Tartu Muusikakoolis ja
Toomas Volli Laulustuudios, ta on
võitnud auhinnalisi kohti Alo Mattiiseni konkursil vokaalansambliga
Sünky, laulnud indie-folk-ansamblis
Wilhelm

eraldi. Hindamine toimub 10 palli süsteemis, kuid vajadusel võib žürii pingerea
otsustada omavahel vaieldes. Tulemused
teatatakse pärast iga vanuserühma esinemist.
Auhinna saavad iga vanuserühma
kolm parimat tüdrukut ja poissi. Kes
millegi erilisega silma paistavad, saavad eripreemiad. Kuid tühjade kätega ei
lahku keegi – väikese meene saavad kõik
võistlejad. Järgmisele ja suuremale lauluvõistlusele „Harjumaa laululaps 2017“
saadetakse edasi žürii otsusel igast vanuserühmast kolm lauljat.
Rae kultuurikeskus

Lugemiskohvik

22. märtsil Jüri Raamatukogus (Laste 3, Jüri)
kell 18:30

LAUPÄEVAL,
11. MÄRTSIL
KELL 12.00

Seekordseks lugemiskohviku teemaks on:
Põnevus– ja kriminaalromaanid
Valik on lõputu: detektiivi-, juhtumi-, klassikalised
kriminaalromaanid, märuli-, spiooni– ja psühholoogilised põnevikud. Lisaks veel kohtumeditsiinile, kohtu juriidikale keskendunud lood, ajaloolised
kriminullid.
Oled lugenud mõnda huvitavat põnevus– või kriminaalromaani ja tahad sellest ka teistega vestelda või soovid lihtsalt kuulama tulla, mida huvitavat räägitakse? Kõik huvilised on oodatud!
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MÄRTSI–APRILLI KULTUURIKAVA
12.03 Henrik Normanni
uskumatud seiklused New
Yorgis 17.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 12/14 €
13.03 Viljandi laste- ja
noorteteater REKY
„Saabastega kass“ 11.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 7 €
14.03 Emakeelepäev –
Maarja Kangro ja Triin
Soomets – riigipalgalised
kirjanikud Rae vallas 11.20
Jüri gümnaasium
Tasuta
Toetas Eesti Kultuurkapital!
20.03 Eduard Wiiralti
illustratsioonide näituse
avamine 19.00
Jüri raamatukogu
Tasuta
Toetas Eesti Kultuurkapital!
24.03 Kuusalurahva Teater
„Uljas Neitsi“ 19.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet eelmüügis 4/6 € ja
kohapeal 6/8 €
26.03 „Kergitame klaveri
kaant“, klaveril Age Juurikas
19.00
Rae kultuurikeskuses
Tasuta
Toetas Eesti Kultuurkapital
31.03 Ukraina tsirkus 18.00
Rae kultuurikeskus
Pilet 4 €
Aprill
01.04 Niinemetsa power-up
comedy 19.00
Jälgi reklaami!
02.04 Memme-Taadi Klubi
kell 14.00
Rae kultuurikeskuses
Külla tulen akordionistide
ansambel Amulett
Pakume kohvi ja teed!
Tasuta

03.04 „Rae valla laululaps
2017“ 10.00–18.00
Rae kultuurikeskuses
Tasuta

28.04 Kooliteatrite
festival algklassidele
Rae kultuurikeskus
Jälgi reklaami!

05.04 Janno Bergmanni
fotode näituse avamine
Rae Kunsti Platsis 19.00
Näitus jääb avatuks mai
alguseni
Tasuta
Toetas Eesti Kultuurkapital

30.04 Volbriöö talgud
Jüri alevik
Jälgi reklaami!

06.04 Kevadkontsert
Jälgi reklaami!
07.04 Koostöös Dance
Team Royaliga üritus
„Royal Gala“ 19.00
Royal Gala on tantsuüritus
rafineeritud maitsele!
Jälgi reklaami!
12.04 Memme-Taadi Klubi
korraldab: Rae valla eakad
sõidavad Tartu ERMi
külastama!
Eelregistreerimine
5551 5736
14.04 AnMira Duo Anton
ABANOVICH (flööt),
Maria MIROVSKA(klaver)
19.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 5 €
21.04 Mudilaste jüripäev
Jüri alevik
Jälgi reklaami!
21.04 Noorteteater
teatrikese lavastus
„Kalevipoeg“ 12.00
Rae kultuurikeskus
Pilet 5 €
23.04 Jüripäev
Jüri alevik
Jälgi reklaami!

Peetri aleviku üldkoosolek
16.märtsil kell 19.00
Peetri kooli aulas.
Päevakorras: ülevaade tehtust
ja uue aasta plaanidest.
Vallavõim annab ülevaate
piirkonna arengust ja plaanidest.
Tule ise ja võta naaber ka kaasa.
www.peetri.ee

Muinasjututund
Jüri raamatukogus

laupäeval,
11. märtsil kell 12.00
Külas Teoteater

Etendus on tasuta
Lagedi
raamatukogus

18. märtsil 2017
kell 11
raamatute esitlus:

Maarja Paesalu
„Ehtsa elu maik“,
Häniläne
„Viiulimäng vanan
vaksalin“

Hea korteriühistu esindaja!
Eesti Korteriühistute Liit koostöös Ida-Harju konstaablijaoskonnaga
kutsub osalema infopäeval

TURVALISUS KORTERMAJAS

14. märtsil kell 16:00
Rae Kultuurikeskuse koosolekute saal (Aruküla tee 9)
Infopäeva kava:
16:00 - 16:10
Avasõnad
16:10 - 16:55
Süütegude ennetamine kortermajas ja selle ümbruses, kohalikud
probleemid ja piirkonnapolitsei töö
Piirkonnapolitsei
16:55 - 17:40
Koduohutus
Barbara Lichtfeldt, Päästeameti Põhja päästekeskuse juhtivspetsialist
Paus
17:50 – 19:20

Kuni 20:00

Mida peab korteriühistu juhatus teadma, kui majas on rahurikkuja,
kes ei austa ühiselu reegleid; korteri sundvõõrandamise küsimused;
probleemid parkimisega
Urmas Mardi, EKÜL õigusosakonna juhataja
Soovijatel võimalus esitda oma kortermaja ja korteriühistut
puudutavad küsimused otse piirkonnapolitseile, Päästeameti
esindajale ja juristile

Infopäeval osalemine TASUTA
Vajalik eelregistreerimine tel. 627 5740 või ekyl@ekyl.ee.
Soovitame lisaks täita ära küsimustiku korteriühistu esindajale (avaneb eelnevale
lingile vajutades). Küsimustiku viimase vastusega võite saata ette ka oma küsimuse,
millele soovite infopäeval vastuse saada.

27.04 Viljandi laste- ja
noorteteater REKY
„Okasroosike“ 11.00
Rae kultuurikeskuses
Pilet 7 €
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Kuhu ja mida me postitame?
Hoidu kontrollimata
info levitamisest

Veronika Isberg koos abikaasa Koit Isbergiga osalemas turvalisusteemalisel avatud arutelul.
Foto: Rae Sõnumid

30. jaanuaril toimus Rae kultuurikeskuses arutelu turvalisuse teemal, kus kõige
emotsionaalsemaks küsimuseks kujunes
postitamise teema.

Head nõuanded, mida
kiputakse unustama

„Kui sa märkad midagi kahtlast, jah, tee
sellest pilti, kui saad. Aga ära laadi kohe
Facebooki, vaid teavita sellest kohalikku
piirkonnakonstaablit või politseid numbril 112. Postitades esimesena internetti,
võid sa sellega teha karuteene,“ vahendas
arutelu ühte teemat möödunud aasta parim kodukaitsja Kristlin Kõrgessaar.
Kõrgessaar tõi välja ka teise olulise asja,
mida kiputakse unustama. „Kindlasti ei
tohiks postitada pilte oma kodust, asjadest, mis endale ostnud vms. Seda peab
ka oma lastele selgitama, miks seda teha
ei tohi. Kurikaeltel on silmad igal pool ja
tänapäeva sotsiaalmeedia on nii ekslik, sa
ei tea kunagi, kes on teisel pool ekraani.“
Kui sotsiaalmeedia on täis potentsiaalseid ohte, siis ilma sotsiaalmeediata pole
turvalisust rohkem. Tänapäeval on väga
lihtne internetita jääda infosulgu, kui suurem osa inimestest on arvutiekraanide
taga. Korravalve tagamise poolt vaadates
on see suur küsimus, kuidas jõuab turvalisuse teemaline info arvutikaugete inimesteni. „Kes neid tunneb ja kiirelt kurssi viib,
kas külavanem või hea naaber? Aga kui
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külavanem igale poole ei jõua või naabri
suhtumine on „minuga ei juhtu“. Või kui
naaber on infosulus keelebarjääri tõttu,“ arutles Veronika Isberg. Turvalisuse
arutelul pakkus ta osalenute nimel välja
ka n-ö ühe vettpidava lahenduse: „Tunne
oma naabrit ja tema suhtumist turvalisuse
teemasse. Seejärel saab koos leida lahenduse üksteise teavitamiseks infost, mis
meie turvalist keskkonda mõjutab.“
Isberg leiab, et üks suur kasutamata
potentsiaal ongi just erinevate gruppide
omavahelises infojagamises ja inimestes, kes märkavad ja reageerivad üksteist
tundmata. Uuesalu naabrivalve piirkondade pered on liitunud naabrivalve e-posti listiga, kuid samas jälle, mis kasu on
neile listis olemisest juhtudel, kui lähedal
naaberkülas toimuv ei jõua õigeaegselt ja
hoiatavalt infolisti. Vabatahtlikkuse alusel
töötavatelt listidelt ei saa paraku oodata
alati maksimumtulemust. „Oleks hea, kui
infot jagab piirkonnapolitseinik, kes ka infomüra puhul peaks sekkuma.“
Veronika Isberg tegi kokkuvõtte, et teemal „Kuhu ja mida me postitame“ kõneldi
kahest asjast, millest üks oli sotsiaalmeedias tegutsedes enda ja lähedaste turvalisuse tagamine ning teine kogukonna
teavitamine kõikvõimalikest kahtlastest
liikumistest.
RS

Veebikonstaablite poole võib
pöörduda, kui teil on vaja politseilt nõu, teil on kahtlus, et
keegi esineb internetis teie nime
kasutades, olete küberkiusamise
ohver või soovite anda politseile
vihjet võimaliku kuriteo kohta.
Samuti on oluline kiiresti sekkuda siis, kui laps teeb postitusi
sotsiaalmeedias, mõnes grupis või foorumis enesetapu või
enesevigastuste teemal. Selline
info tuleb anda meie veebikonstaablile, kes kaasab vajadusel
lapsevanemaid ja koolipsühholoogi, kes saavad last aidata.
Selline märka ja reageeri mudel,
kui võimalikust ohust annavad
teada lapsed ja noorikud ise, on
väga tervitatav ja annab võimaluse aidata ja reageerida enne, kui probleem üle
pea kasvab.
Nähes pealt rikkumist või kahtlust
äratavaid inimesi, tuleb sellest kohe teavitada politseid numbril 112. Rae valla
elanikud võivad julgelt pöörduda oma
piirkonnapolitseiniku poole. Rae valla piirkonnapolitseinik on Marten Ingel, tel 612 4655 ja 5865 0589. Marten
Ingli vastuvõtuaeg on kolmapäeviti kell
15–17Jüris Aaviku tee 1. Samuti võib
talle kirjutada marten.ingel@politsei.ee.
Sotsiaalvõrkudes tuleks hoiduda
kontrollimata või kinnitamata info ja
kuulujuttide postitamisest. Ka sellise
info jagamisel ja levitamisel võivad olla
tõsised tagajärjed. Kontrollimata teadete postitamine võib tekitada paanikat
ja põhjendamatult murendada inimeste turvatunnet. Ehkki selliste postituste
eesmärk võib olla hea – hoiatada kogukonna liikmeid võimalike ohtude eest,
tuleks levitada vaid kindlatest allikatest
saadud info. Näiteks kasutab politsei
aktiivselt ka sotsiaalmeediat, kui me otsime kadunuid inimesi, liiklusõnnetuste
või kuritegude pealnägijaid.
Rainis Sinikas
Ida-Harju politseijaoskonna
ennetus- ja menetlustalituse juht
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Olete oodatud noore
vallakodaniku vastuvõtule

Kevadised noore vallakodaniku vastuvõtud, mida kutsutakse lusikapidudeks, toimuvad märtsis kahel laupäeval, 18. ja 25. märtsil. Sel korral
on palutud nimelisele ja valla vapiga
hõbelusikale järele pered, kus lapse
sünd on registreeritud ajavahemikus
1. sept 2015 – 28. veebr 2016.
Peetri piirkonna ja selle ümbruse lapsi oodatakse 18. märtsil kell 11 Järveküla kooli
aulasse. Jüri piirkonna ja lõunakülade lapsed on palutud 25. märtsil Võsukese lasteaia saali, kus pidu algab samuti kell 11.
Kutsed saadetakse rahvastukuregistris
märgitud aadressile postiga koju ning postkasti tasub vaadata alates märtsi algusest.
Kutsed jõuavad adressaadile vähemalt kaks
nädalat enne ürituse toimumist.
Koos sünniaja ja graveeritud valla vapiga nimelised hõbelusikad kingitakse kõigile
sünni järel Rae valda registreeritud lastele.
Hõbelusikate jagamise tseremoonia kestab tunni ja sellesse aega mahub ka väike
muusikaline tervitus noortelt laulusõpradelt ja vallavanema pidupäevatervitus.

Kui ei saa osaleda

Hetk noore vallakodaniku vastuvõtust.

Foto: Anneli Kardin

Memme-Taadi klubi uudistas
õlletootmise köögipoolt
Meie veebruarikuiseks ürituseks oli tutvumine Saku Õlletehasega. Buss rahvast täis,
nimekiri kontrollitud ja sõit võis alata.
Kohapeal ootas meid Margit, kes tegi tehase ajaloost, tootmisest ja partneritest üle
kogu maailma ülevaate, jagas kõigile oranžid
vested selga ja ringkäik mööda tehast algas.
Pidevalt päriti, millest õlut tehakse, kuidas
õlut tehakse, kuidas õlut liigitatakse, kuidas
serveeritakse jne. Küsimusi aina sadas.
Veidi ajaloost: 19. sajandi algus – 1820.
aastal lükati hoog sisse kodumaisele õllekultuurile. 1960. aastal hakati tootma õlut nimega Saku Tume. See on praegustest tootmises

Kahjuks tuleb ette üritusi, kuhu kõik kutsutud kohale tulla ei saa ja osa hõbelusikaid
jääb omanikele välja jagamata. Vanemad
saavad lapse kingituse kätte pärast üritust
vallavalitsuse kantseleist, kus kõiki kätte
jagamata hõbelusikaid hoitakse ühe aasta.
Vallavalitsus palub kõigil lapsevanematel,
kes on saanud hõbelusikapeole kutse, kuid
pole saanud osaleda üritusel, tulla oma lapse
hõbelusikale järele vallavalitsuse kantseleisse.
RS

Foto: Mairo Kröönströn

olevatest õlledest vanim. 1993. aastal valmis
Saku Originaal ehk Eesti esimene tänapäevane õlu. 2005. aastal kuulutati Saku õllepealinnaks. 2008. aastast on Saku Õlletehase
ainuomanikuks globaalne õllehiid Garlsberg
Grupp Taanist. 2015. aastal täitus 195 aastat
õllekultuuri edendamisest Eestis.
Ringkäik lõppes üllatusega – kohvikulaudadel ootasid korvid erinevate tehase
toodetega. Oli väga huvitav võrrelda ja õppida õiget õllekultuuri.
Maie Vahl
Memme-Taadi klubi
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Võsukese lasteaia
sotsiaalpedagoogpsühholoog Kadri
Pohlak ja eripedagoog Anni Mäeots.
Foto: Rae Sõnumid

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
laste vanemad saavad kogemusi
vahetada ja lahendusi otsida
Jüris Võsukese lasteaias on sel aastal toimunud kaks tasuta loengut aktiivsus- ja
tähelepanuhäirega (ATH) laste vanematele. Rae valla tugirühm kuulub paljude SA
Eesti Lastefond tugirühmade hulka. Üle
Eesti on toimimas 17 ATH või selle häire
sümptomitegelaste vanematele mõeldud
gruppi, kus kogemusi jagada ning koos
lahenduste peale mõelda.
Rae vallas on ka varem seda tugirühma läbi viidud, kuid kuna tegemist on
vabatahtliku tööga, siis on eestvedajate
leidmine üpris keeruline. Sel hooajal on
tugirühma juhtideks Võsukese lasteaia
sotsiaalpedagoog-psühholoog Kadri Pohlak ja eripedagoog Anni Mäeots.
„Motivatsioon peab tulema inimeste
seest, ajendiks ei saa olla raha,“ ütleb Pohlak. „Mina ja Anni teeme seda ennekõike
hea emotsiooni ja uue kogemuse pärast.
Aga kindlasti ka selleks, et pakkuda vanematele seda positiivset õhustikku, kus
koos lapse kasvatamise teemal tuge ja nõu
saada. Tahame näidata, et ka tugispetsia-
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Ma ei ole oma murega üksi
Minu aktiivsus- ja tähelepanuhäirega
poeg on nüüd juba 16aastane. Kõige
hullem oli periood, kui ta õppis 6. klassis. Käisin siis Tallinna tugigrupis abi
saamas, toona oli iga õlekõrs väga tähtis. Osalesin tugigrupi koosviibimistel
mõned korrad ja rahunesin siis maha
– sain teada, mis poja ajus toimub ja
muutsin oma suhtumist ATHsse. Ma
ei olnud oma murega üksi. Teiste kogemusi kuuldes polnud minu olukord
kaugeltki kõige hullem. Jüri gümnaasiumi tugikeskus andis mulle hüpersuper abi. Poeg hakkas õppima väiksemas
klassis. Tagantjärele tarkusena oleks
pidanud ta kohe koolitee alguses väikeklassi panema.
Tavaliselt pole ATH-lastel palju sõpru, kuid minu poeg on hästi seltskondlik ja laia tutvusringkonnaga.
ATH-lapse vanem

listid on sõbralikud ja heatahtlikud koostööpartnerid.“

ATH saadab inimest terve elu

Vanemate huvi grupis osalemise vastu
on olnud päris suur. Mõlemal korral on
kohale tulnud umbes 20 vanemat, kelle
lapsed õpivad valla lasteaedades ja koolides. Tugigrupis osaletakse siiski lasteta.
„See on aeg, mis on mõeldud just vanema
jõustamiseks. Aeg, mil ta saab poolteist
tundi segamatult keskenduda käsitletavale
teemale, mõelda kaasa, jagada oma kogemusi, kuulda teiste sarnases olukorras
olevate vanemate mõtteid ning salvestada
uusi nippe, mida kodus proovida. Samas
on kindlasti hea mõte ka laste ja vanemate
ühine grupp. See teeniks aga juba teisi eesmärke,“ selgitab Pohlak.
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire võib
avalduda mitmel moel ning tegemist on
justkui mitmeosalise häirega. Tegelikult
liigitatakse ATH veel omakorda kolmeks.
Ühel juhul väljendub see ülemäärase ak-
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tiivsusena ja impulsiivse käitumisena.
Need on lapsed, kes nihelevad ja sahmivad, on motoorselt rahutud, vajavad hästi palju liikumist ning neil on keeruline
tavapärastest käitumisreeglitest kinni pidada. Teisel juhul väljendub häire pigem
tähelepanupuudulikkusena. Need on lapsed, kes jäävad tihti unistama ega suuda
tehtavale keskenduda. Enamasti aga on
tegemist kombineeritud häirega, mil laps
on üliaktiivne, impulsiivne ning tal on ka
raskused tähelepanu ja keskendumisega.
Kõikidel juhtudel on tegemist mõnevõrra
teistsuguse aju keemilise tasakaaluga kui
tavainimestel.
„ATH diagnoos pannakse enamasti
8–9aastaselt, kui on ilmnenud raskused
koolis hakkama saamisel,“ märgib Pohlak. „See aga ei tähenda, et varem lapse
käitumises ATH sümptomid ei avalduks.
Äärmiselt oluline on siinkohal vanema ja
lasteaiaõpetaja koostöö lapse arengu eripärade märkamisel ja toetamisel. Mida
varem õigeid sekkumisviise rakendada ja
lapse võimekusega arvestada, seda parem
on tema edaspidine toimetulek. Pean sil-

VANEMATE JA KOOLI KOOSTÖÖ
Kool pakub vanematele ja lastele erinevat psühhosotsiaalset abi, mis hõlmab:
a) vanemate ja õpetajate teadlikkuse tõstmist ATH olemusest;
b) vanemate nõustamist uute ja tõhusamate kasvatusviiside kasutusele võtmiseks,
osalemist vastavates tugirühmades;
c) õppetöö korralduse ja õpikeskkonna kohandamist lapse vajadustest lähtuvalt,
kooli tugiteenuste rakendamist lapse parema toimetuleku soodustamiseks koolis
(õpiabi, tugispetsialistide/tugiisiku olemasolu, õppimine väikeklassis jm);
d) erinevate psühhoteraapia meetodite, nagu käitumis-, kognitiiv-käitumis-, pereteraapia rakendamist (ka koolist väljapoole suunamine).
Psühhosotsiaalse abi erinevatest viisidest on ATH puhul kõige tulemuslikumad vanemate ja õpetajate nõustamine, vanemate tugirühmad ja õppetöö korralduse muutmine.
Järgnevad sammud tekitavad vastastikust usaldust õpetajate ja vanemate vahel
ning soodustavad lapse edukat toimetulekut koolis:
• Regulaarsed kohtumised vanemate ja õpetajatega vastastikuse lugupidamise õhkkonnas;
• Kokkusaamistel räägime ka lapse tugevatest külgedest. Mõtleme koos ka lapse tunnivälistele tegevustele. Töötame koos, seadmaks ühiseid eesmärke ja leiame lahendusi tekkinud
murekohtadele.
• Räägime läbi kokkulepped ravimite kohta.
• Töötame koos välja reeglid, mis kehtivad nii koolis kui ka kodus.
Allikas: Jüri gümnaasiumi tugikeskus
Jätkub >>
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mas just toimetulekut, mitte tervenemist,
kuna ATH puhul on tegemist aju ainevahetusehäirega, mitte haigusega. See häire
on inimest terve elu saatev eripära, millega
tal tuleb õppida toime tulema ning suur
osa selles on kindlasti last ümbritsevatel
inimestel ja keskkonnal.“

Klassikaaslaste
tugi väga tähtis

Kooliõpilasena ei ole ATH-laps kindlasti
paha. „Mitte ei ta ei oska käituda, vaid et

tal ongi väga keeruline olla selline nagu
teised ning et ta on ka ise selle üle kurb.
Kaaslased võiks teada, et rahulik meel ja
kõnelemine aitab alati paremini kui vihastamine ja kätega selgitamine. Tasub teada,
et ATH-laps unustab tihti ning et sõbralik
meeldetuletus pliiats kotti panna või koolikott kaasa võtta on samuti omal kohal,“
jagab Pohlak soovitusi.
„Ääretult oluline on, et ümbritsevad
inimesed oleksid oma rahuliku meele ja
positiivsete kasvatusvõtetega eeskujuks

Aktiivsus- ja tähelepanuhäirest
• Sa oled olnud lõbustuspargis. Kõikjal vilguvad tuled, iga nurga tagant on kuulda
erinevat muusikat, on tunda popkorni ja grillvorsti lõhna, loteriipiletite müüjad
hüüavad, karussellid pöörlevad, inimesed tunglevad ning tõuklevad keegliradade ääres. Sa arvatavasti ei tea, kuhupoole vaadata või kuhu minna. Umbes niimoodi tunneb
ennast laps, kel on ATH igapäevaselt.
• Viimaste uuringute järgi loetakse häire levimuseks lastel 4–8%, täiskasvanutel 3–5%
(peaasi.ee). Keskmiselt 7–12% lastest on hüperaktiivsed (sh hüperaktiivsuse sümptomitega). Poisse on hüperaktiivsete hulgas 2–10 korda rohkem kui tüdrukuid.
• Lastepsühhiaatri juurde jõuavad ATHga lapsed peamiselt vanemate algatusel, mõnikord
perearsti suunamisel, sageli õpetajate soovitustel ning noorukieas mõningatel juhtudel
ka lapse enda initsiatiivil. Sagedasemad pöördumise põhjused on raskused õppimisega
toimetulekul nii koolis kui ka kodus, käitumisprobleemid ja ka halvad suhted nii täiskasvanute kui ka eakaaslastega.
• Vahel võib olla tunne, et ATH on üks tõeline nuhtlus, aga mitte alati. ATHga sõber, laps
või vanem võib olla heas mõttes väga eriline kaaslane. Nii võib ATHga inimene olla vaimustavalt loov, suhtlusaldis, elava kujutlusvõimega, tundlik, empaatiline ja originaalsete mõtetega. Need on kõik väga head omadused! Kuid ATH põhjustatud
käitumine võib vahel varjutada nende andeid. Nii võivad need anded jääda märkamata ja tunnustamata.
Kirja pannud Jüri gümnaasiumi tugikeskuse töötajad

ning last kasvatavatel vanematel oleks nii
spetsialistide kui ka sõprade tugi,“ lisab
Pohlak.
Järgmine tugirühma loeng toimub Võsukese lasteaias 16. märtsil ja teemakäsitlused on lühidalt kokkuvõttes järgmised:
„Lasteaiaealine ATH-laps. Kuidas lapsega
mängida? Kuidas arendada kooliks vajaminevaid oskusi? Positiivne tähelepanu,
julgustamine ja tunnustamine. Piiride
seadmine.“
Andres Kalvik

Eriõpet ei ole
ilmtingimata vaja
Äärmuslikel juhtudel tuleb rakendada
ATH-lapsele individuaalõpet või suunata ta väikeklassi.
Rae vallas tegutsevad koolide juures
väikeklassid ning nende arv sõltub igal
õppeaastal kooli võimalustest ja eriõpet
vajavate laste arvust. Sel õppeaastal on
avatud väikeklassid Vaida kooli, Jüri
gümnaasiumi ja Peetri kooli juures.

Kokatädi,
tule tööle!
Vaida lasteaed Pillerpall otsib
lastele vahvat kokatädi, kes
oskab valmistada maitsvaid ja
tervislikke toite.
Tööle võib asuda märtsis.

JÜRI GÜMNAASIUM
kutsub sisseastumiskatsetele
21. märtsil 2017 kell 9.00

Rohkem lisainfot www.jyri.edu.ee
Rae Sõnumid • märts 2017

Täiendavad küsimused ja/või
CV saab esitada 17. märtsiks
2017 alliksaar@rae.ee
telefonil 603 5217, 520 0556
Võsukese lasteaed Jüris otsib
oma ägedasse naiskonda

õpetajat
(asenduskoht).
Tööle asumine august 2017.
Kinnitame, et meiega ei hakka
iial igav, lapsed on laste moodi,
õhk on motivatsioonist raske
ja pidu on iga päev.
Täiendavad küsimused ja/või
CV tuleks esitada 20. märtsiks
2017 aivi@v6suke.edu.ee,
5556 0197.
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Järgmisel aastal võib rändkarika saada mõni teise kooli esimene klass, sest osalema oodatakse kõiki teisi Rae valla koole.
Foto: Rae Sõnumid

Rändkarikas kodukoha tundmise eest
hakkab otsima igal aastal uut omanikku
Järveküla kooli õpetaja Merike Sepp rõõmustas oma kooli esimeste klasside kodukoha uudishimu üle ning jagab muljeid esmakordselt toimunud viktoriinist „Tunne
oma kodukohta“.
17. veebruaril toimus Järveküla koolis 1. klasside õpilastele suunatud viktoriin
„Tunne oma kodukohta“. Kokku testis oma
teadmisi 108 last. Viktoriini eesmärk oli
luua õppijale seos kodukoha igapäevaeluga
ja tähistada Rae valla 150. aastapäeva.
Klassiõpetajad püüdsid suunata 1. klasside õpilasi uurima kõike seda, mis toimub
meie kodukohas, Rae vallas. Uute teadmiste omandamisel olid lastele abiks erinevad
allikad. Laste ettevalmistus viktoriiniks
sai alguse juba 1. septembril, mil Rae vald
kinkis igale 1. klassi õpilasele koduloolise
tööraamatu „Rae vald – siin ma elan“, autoriteks Anne Klooren ja Varje Malsroos.
Lisaks lugesid lapsed hommikuringides
põnevaid uudiseid Rae Sõnumite vahendusel ja külastasime Rae valla kodulehte. Viktoriinis osalesid kõik viis esimest klassi saja
kaheksa lapsega ja õpilased olid jagatud
meeskondadesse. Suur osa neist tegevustest

on toimunud hommikuringides ja üldõpetuse raames, et õppimist muuta huvitavaks,
arendavaks. Viktoriin on võimalus veidi innovaatilisemalt ja uues võtmes omandatu
kokku võtta.
Teine suurem eesmärk oligi anda õpilasele võimalus olla avatud suhtleja, uudishimulik mõtleja, eneseteadlik looja,
tasakaalukas riskija ja koostöine vastutaja.
Just meeskonnatöös osalemine ja oma panuse hindamine selles annab õpilasele selles osas hea kogemuse. Mare Räisi poolt
koostatud küsimustele vastates oli kohati
keeruline oma teadmist vaid enda teada
hoida, sest nii väga tahaks jagada, et Tartu ei ole Rae valla naaber. Õpiti sedagi, et
kuidas toime tulla olukorraga, kus rühma
vastusena pakuti välja vale vastus, kuigi
arutluste käigus kõlas ka õige variant või
kas pigem pakkuda kui vastamata jätta.
Põnevust jätkus viimase küsimuseni,
sest enne viimast vooru oli 4 meeskonda
võrdsete tulemustega. Just viimane küsimus aitas välja selgitada, milline meeskond
saab endale au hoida rändkarikat ning selleks tuli abi võtta õigekirja arvestus kohani-

me Lagedi puhul. Võitjaks osutus 1.a klassi
meeskond koosseisus Marta ja Herta Koitla, Lerika Krikk, Riko Ausmees, juhendajaks õpetaja Laura-Lote Rosin. Palju õnne
võitjatele! Teist ja neljandat kohta jagasid
1.c ja 1.e klassi võistkonnad, kelle ettevalmistamisel olid head tööd teinud klassijuhatajad Gitta Allik ja Merike Sepp.
25 võistkonnaga viktoriini korraldamisse olid kaasatud kõik kuuenda klassi
õpilased, kes tegid ära vastuste kogumise,
andmete sisestuse ja žürii töö. Nii õpiti
tundma pilvelahenduste võimalusi, mille
loomisele aitasid kaas haridustehnoloog
Piret Lehiste ja IT-juht Ainar Prääm, aga
saadi ka ise uusi teadmisi koduloost.
Meeskonnatöö väärtustamiseks ja erinevate klassiastmete omavahelise koostöö
suurendamiseks hakkab parima kodukoha tundja rändkarikas igal aastal esimeste
klasside seast uut omanikku otsima.
Järgmisel aastal ootame oma teadmisi
proovile panema kõigi valla koolide võistkondi.
Merike Sepp
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Merilyn Laid ja Ants Raud
esindasid segapaarismängus võistlusel auhinnad
välja pannud Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiimi võistkonda.
Foto: Ardo Säks

Uus ala sulgpall võeti hästi vastu
Esmakordselt Rae valla mängude ajaloos
kavas olnud sulgpalliturniir pälvis osalejate sooja vastuvõtu. Jüri spordihoone
mõlemas spordisaalis peetud võistlusest
võttis osa 27 võistkonda 153 mängijaga.
Kokku peeti 266 kohtumist.
Kuigi osalejate tase oli äärmiselt eripalgeline, ei tahtnud peakorraldaja Indrek Raig organisatoorse poole pealt järeleandmisi teha. „Kogu protseduur nägi
välja suurturniiridele kohane. Eesmärk oli
harjutada inimesi korrektselt mängus osalema,“ selgitas Raig. „Iga uue ala puhul
on osalejate oskused väga erinevad, kuid
aja jooksul muutub tase ühtlasemaks. Jüris ja Järvekülas treeneri juhendamisel toimuvad harjutuskorrad on hästi populaarsed. Rae valla mängude programmis peab
olema ala, mis vältab terve päeva ja paneb
proovile vastupidavuse.“

Sulgpall Omnivas au sees

Mängiti neljas erinevas arvestuses ja iga
tiim sai välja panna kuni kuus inimest.
Meesüksikmängus oli parim Ahti Mardo
(Hansaviimistlus/JG Vil! Veixi Rattatiim),
kellele järgnesid Indrek Raig (Rae Spor-
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dikeskus) ja Raul Kivimäe (Järveküla).
Naiste esikolmik nägi välja selline: 1998.
aastal Eesti meistriks kroonitud Kairi
Teeväli (Kalev), Helen Kaarjärv (Peetri Lasteaed/Põhikool) ja Sigrid Rüütel
(Omniva). Segapaarismängu võitsid Helena Mööl ja Jarmo Mööl (Peetri Sport)
ning meespaarismängus saavutasid esikoha Anno Aloe ja Andres Saar (Tähed).
Võistkondlikult edestas Omniva kõige
napimalt Rimit, kolmas oli Tähed.
„Eesmärk oli esikohale tulla, kuid napp
võit pakkus palju närvikõdi,“ rääkis selle
aasta alguses Rae valla mängudega liitunud Omniva esindaja Sandra Eiduks.
„Ei uskunud, et konkurents nii tihe on,
sest mängijate nimesid vaadates polnud
palju tuttavaid nimesid. Tundub aga, et
Rae vallas on palju seni varjus olnud tublisid harrastajaid. Sulgpall on Omnivas au
sees – meil käib regulaarselt treeningutel
15 inimest – ja seetõttu polnud mängijate
leidmisega raskusi.“
Kuigi ka Rimi võistkond käib kord nädalas sulgpalli harjutamas, tuli teine koht
neile üllatusena. „Tagantjärele jäi napp
kaotus siiski pisut kripeldama,“ tunnistas

segapaarismängus koos Kerli Reimanniga teise koha saanud Jüri Lepik. „Tegelikult on meil kokkuvõttes loodetust paremini näinud ning tahame esikümnesse
püsima jääda.“

Lagedi SporT
kindlustas liidrikohta

Kokkuvõttes suurendas jälitajate ees edumaad Lagedi SporT, kes edestab Peetri
Lasteaed/Põhikooli rohkem kui 11 punktiga. Kolmandal positsioonil jätkab Tallinna Vangla. „Soovime kokkuvõttes esikolmikusse püsima jääda,“ kinnitas Lagedi
SporT esindaja Bärbel Salumäe. „Uued
alad on alati huvitavad, kuid küll võrkpall
ka kunagi tagasi tuleb. Naiste üksikmängus oli tase seinast seina. Mina tundsin
end igatahes peksukotina.“
Rae valla mängude järgmine ala, pokker toimub 17. märtsil Rae kultuurikeskuses. Kohale tuuakse 16 lauda ja iga võistkond saab välja panna kuus mängijat. 11.
märtsil toimub Rae Keeglis mitteametlik
eelturniir, huvilised saavad lisainfot Raigi
käest.
Andres Kalvik
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Kaarel Kais
Rannahunt/Peetri VK
Tõsi, koht tabelis on väga kehv ja 28. positsioon meid ei rahulda. Eelmiste aastate
üldvõitu meil kaitsta ei õnnestu. Samas
mõnes mõttes ongi see hea – Rae valla
mängude võitjate nimekiri tuleb mitmekesisem. Andsin ajapuudusel asjaajamise
teisele inimesele ja pärast seda on meil
olnud tõsiseid raskusi võistkonna kokku
saamisega. Oleme mitmest alast pidanud
loobuma. Aga järgmisel hooajal kavatseme kindlasti tugevatena naasta.
Kristi Aru
Rae vallavalitsus
Rae valla mängude idee on väga õige ja
hea – ühendada kogukonda sportlike tegevustega. Lisaks kogukonnale liidab see
ka võistkonna enda liikmeid. Tean, et
mitmed teevad spetsiaalseid treeninguid
ja isegi katsevõistlusi, et selgitada endi
hulgast parimad, kes järjekordsel etapil
võistlema pääsevad. Rae vallavalitsuse
võistkonnaga osaleme esimestest mängudest alates ning võistluste läbiviimine
on läinud järjest paremaks ja haaravamaks. Vastasel juhul oleks huvi ilmselt
raugenud. Auhinnalistele kohtadele me
üldarvestuses ei pretendeeri, eesmärk on
mõnusalt ja sportlikult koos aega veeta.
Oleme püsinud stabiilselt keskmiste hulgas, aga mine tea, äkki suudame ennast
ja teisi üllatada. Mõnikord on raske
võistkonda kokku saada, kõigil omad tegemised. Eriti meestel kipub sada muud
asja ees olema – seega on naistel tulnud
ka meeste eest väljas olla. Kuid pärast
võistlust on alati mõnus tunne, et midagi
toredat sai koos tehtud.

TULEMUSED

Sulgpall: 1. Omniva 142, 2. Rimi 141,
3. Tähed 138, 4. ABB 135, 5. Peetri Selts
134, 6. Lagedi SporT 133, 7. Peetri Sport
132, 8. Järveküla 131, 9. Rae veteranid
130, 10. Aruheina Sõprade Selts 120.
Üldarvestus: 1. Lagedi SporT 260,6, 2.
Peetri Lasteaed/Põhikool 249,4 punkti,
3. Tallinna Vangla 238,4, 4. Aruheina
sõprade selts 237,4, 5. Järveküla 227,4, 6.
Rimi 217,8.
Külad: 1. Lagedi SporT 260,6, 2. Järveküla 227,4, 3. Patika 209.
Ettevõtted: 1. Peetri Lasteaed/Põhikool 249,4, 2. Tallinna Vangla 238,4, 3.
Rimi 217,8.

Jüriloppeti suusamaraton
sai justkui tellitud lume

Võistleja Egert Kopajev Männivõsude rühmast. 

Veebruari keskel Jüri terviseradadel
toimunud Jüriloppeti suusamaratonist võttis osa 262 kuni 11-aastast
last. Kui lisada siia ka lastevanemate
hulk, külastas üritust üle poole tuhande inimese.
„Mulle nii meeldib see!“ õhkab Jüriloppeti sarja peakorraldaja, Võsukese lasteaia direktor Margery Lilienthal, kui
temalt sportliku sündmuse idee kohta
pärin. „Sära laste silmis on see, miks me
siin oleme. Tavaliselt tehakse lastevõistlusi täiskasvanute võistluste ühe osana.
Minu soov oli korraldada lastele omaette
üritus suurvõistluse kujul. Et kõik oleks
nagu päris – stardikaar, finišisirge, söökjook ja melu selle ümber.“
Lilienthali sõnades pole põhjust kahelda. Joogipunktis oli võimalus end turgutada mustikakisselli ja batoonikesega, finišis
anti igale osalejale (kõik kandsid rinnanumbrit 1) diplom, puidust medal kirjaga
„Oled parim“, Rae valla helkur ning peotäis
komme. Võistluslinnakus sai kelgutada,
jäähokit mängida ning kinnitada keha hapukapsasupi, lõkkel küpsetatud viinerite ja
sooja joogiga. Seda kõike tasuta!

Foto: erakogu

Kaks aastat järjest on soe talv suusasõpru kurvastanud, kuid mõlemal korral on külmalaine ja lumesadu just enne
Jüriloppeti suusamaratoni Eestimaad
väisanud. „Eelmisel aastal oli Tallinnas
must maa, kuid Jüris sadas lumi ööl vastu
võistlust maha ja sulas õhtul ära. Seekord
sulab lumi ära kahe päeva pärast. Ma ei
muretsenud, et võistlus ära jääb. Olen uskunud, et kui teed õiget asja, siis tuleb ilm
kaasa,“ märgib Lilienthal naerdes.
Lilienthal ei korralda kõikidele huvilistele avatud Jüriloppeti etappe – sügisel
oli duatlon ja 29. aprillil tuleb orienteerumine – üksinda. Kaasa lööb kogu Võsukese lasteaia kollektiiv, nende kaasad
ja sportlikust eluviisist lugu pidavad lapsevanemad – kokku umbes 70 inimest.
Meenete ja suupoolise eest hoolitsevad
sponsorid ning nõu ja jõuga toetab üritust ka Rae vald.
Enda sõnul 20+ vanuses sporti armastama hakanud Lilienthal on ka ise tegudega lastele eeskujuks. Särtsakas naine on
pärjatud Worldloppet Master tiitliga ehk
ta on läbinud üle kümne maailma suusamaratonide sarja Worldloppet etapi.
Andres Kalvik
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Vladimir Kunitsõn –
mees, kes elab ujulas
Kes käinud Jüri ujulas, need on ilmselt
näinud seal toimetamas Vladimir Kunitsõnit. Tegemist on mehega, kes on
õpetanud ujuma sadu lapsi ja kes veedab suurema osa ööpäevast basseinis või
basseini kõrval. 29aastane Kunitsõn oli
üks neist, keda Rae vald eelmise aasta
parimate sportlaste ja treenerite tunnustamisüritusel esile tõstis.
„Teiste inimeste kiitus on tore, kuid kõige
rohkem hindan sportlaste tänu. Minu noorte ujujate silmad põlevad ja tänu neile ma
tunnustuse saingi,“ lausub Kunitsõn, kes tänas tunnustamisüritusel peetud kõnes eraldi
võsukesi trenni toovaid lapsevanemaid ja
Rae valla spordikeskuse töötajaid.
Koos Kunitsõniga pälvisid auhinna ja
rahalise preemia neli tema hoolealust: Ann
Ly Maiki Parts, Carmel Uibopuu, Dolores
Tiitsu ja Johanna Johanson. Vallavalitsusele
saadetud kirjas märgivad sportlased treener
Kunitsõni kohta järgmist: „Soovime tunnustada oma kallist treenerit, selle suure ja raske
töö eest, mis ta meie heaks on teinud. Ta on
alati väga toetav ja hooliv ning temale saab
kurta kõik oma mured ja rõõmud. Kõik oma
tulemused oleme saavutanud ainult tänu temale.“

Koos Kunitsõniga pälvisid auhinna ja rahalise preemia neli tema hoolealust: Ann Ly
Maiki Parts, Carmel Uibopuu, Dolores Tiitsu ja Johanna Johanson. Foto Martin Siller
Iga treeneri unistus on jõuda kõrgemale
tasemele ja õnneks on mul avanenud võimalus teha koostööd suurepäraste sportlastega. Jüri spordikeskuse tingimused on
väga head. Ujumistreeneri amet moodustab mu elu suurima osa ja teised tööd on
selleks, et saaksin just sellele panustada,“
selgitab Kunitsõn.
Töid ja tegemisi Kunitsõnil jagub. Treeneriameti kõrval teenib hakkaja mees leiba Tallinna Ülikoolis loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõuna ning on samas
koolis kolmandat aastat kasvatusteaduste
instituudis doktoriõppes. Eesti Ujumisliidus tegeleb Kunitsõn ujumise algõpetusega seonduvaga ja Eesti Allveeliidus kuulub
ta juhatusse.

Rae valda tulek –
elu paremaid otsuseid

Kunitsõni juhendada on Rae vallas kuus
laste treeninggruppi ja kolm täiskasvanute
rühma. Kokku käib Rae vallas SK Fortuna treeningutel 350 last ja 30 täiskasvanut.
Tallinnas käib harjutamas umbes 150 last.
Jüris võiks laste algõpetuse treeninggruppe avada veelgi, kuid siis tuleks kärpida
edasijõudnute koormusi – argipäevadel
napib vaba veeaega – ja selle arvel ei soovi
Kunitsõn kompromisse teha.
2001. aastal SK Fortuna nime kandma
hakanud klubi laienes Rae valda 2007. aastal, kui avati Jüri ujula. „Lasnamäel asuva
Laagna gümnaasiumi ujula läks tookord
aastaks remonti ja otsisime uusi võimalusi. Abivallavanem Jens Vendel kutsus meid
Jürisse ja haarasin pakkumisest kinni. Tagantjärele saan kinnitada, et see oli mu senise elu tähtsamaid ja paremaid otsuseid.
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Kuulub allveeorienteerumises
maailma paremikku

Vladimir Kunitsõn vastu võtmas auhinda Rae valla parimate sportlaste vastuvõtul. Foto: Rae Sõnumid

Tempo on kõva. Näiteks esmaspäeviti peab
Kunitsõn oma Lasnamäe korterist 6.30-ks
Jüri ujulasse jõudma. Päev on erinevate
töökohustuste vahel nii ära jaotatud, et
tagasi koju jõuab ta poole üheteistkümne
paiku. Siis tuleb veel võtta aeg ja vastata
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e-kirjadele ning valmistada ette järgmise päeva tegemised. Palju lihtsamad pole ka nädalavahetused.
„Ükski palk või töö ei anna sellist emotsiooni kui
säravate silmadega laps. Üheskoos eesmärgi nimel
töötamine on midagi erilist ja kui töö toob lõpuks
tulemuse, paneb see unustama kõik kannatused,“
räägib Kunitsõn. „Treeneritöö on väga vaheldusrikas. Pole võimalik ühe treeningukavaga mitu aastat
läbi ajada. Iga laps on erinev ja igaühele tuleb läheneda individuaalselt. Mulle on parim puhkus rahvusvahelistel võistlustel käimine – seal unustan kõik
kodused probleemid. Kontoritöö, kus tuleb päevast
päeva sama printeri juures käia, tapab loovuse.“
Kõige selle kõrvalt jõuab Kunitsõn ka ennast väga
heas vormis hoida. Mullu suvel pälvis ta Viljandis peetud allveeorienteerumise MK-finaaletapi meeskonnaharjutuses (nelikusse kuulus ka Järveküla kooli ujumisõpetaja ja SK Fortuna treener Martin Siller) esikoha ja
Euroopa meistrivõistlustel tuli Kunitsõn individuaalselt
neljandaks. Pronks jäi sekundi kaugusele. „Pean ennast
sportlaseks, kuid järjest rohkem pühendan aega laste treenimisele. Neil on veel kõik ees,“ lisab Kunitsõn,
kelle sõnul on tippujumise suurim probleem 50 m basseinide nappus üle riigi. „Meil on plaan minna tüdrukutega augustikuus Tomskisse maailmameistrivõistlustele, kuid Kalev Spa läheb suvel remonti ja Tartu Aura
veekeskus on juulis kinni. See tähendab, et Eestis pole
siis kusagil pikas basseinis ujuda.“

Üle poole 5. klassi
õpilastest ei oska ujuda

Veebruari keskel toetas valitsus ettepanekuid ujumise algõpetuse taseme tõstmiseks ja metoodika
uuendamiseks. Järgmisel aastal eraldatakse selleks
täiendavalt miljon eurot. Muudatuse eesmärk on tagada kõigile ujumise algõpetuse läbinud lastele vajalik ujumisoskus. Praegu ei ole põhikooli riiklikus
õppekavas kirjeldatud ujumise algõpetuse taotletavad õpitulemused laste ujuma õpetamiseks piisavad. Laps peab suutma läbida vees 25 meetrit, kuid
ellujäämiseks vajalikke oskusi see ei anna. Tegelik
ujumisoskus on olemas algõppe programmi läbinud
lastest vaid 14 protsendil!
„Olukord on väga kurb,“ nendib Kunitsõn. „Olin
üle-eestilise algõpetuse uuringu üks läbiviijatest ja tulemused olid jahmatavad. Rohkem kui pooled 5. klassi õpilastest ehk koolis ujumise algõpetuse läbinutest
ei oska ujuda. Sisusse süüvides pole selles midagi üllatavat, sest õpetaja ei suuda 20–25 lapsele piisavat tähelepanu pöörata. Selleks, et õpetada seitsmeaastane
laps korralikult krooli ja selili ujuma, läheb üks aasta.
Ujulas meile tundub, et treeningutel käib palju lapsi,
kuid me ei näe neid, kes basseini ei jõua.“
Ujumisoskus on inimese eluteel väga vajalik, kuid
Kunitsõn suhtub lugupidavalt kõikidesse spordialadesse. „Spordi suurim kasu on see, et kui inimesel
midagi välja ei tule, siis ta ei löö käega, vaid proovib
uuesti ja uuesti. Seda võib pidada terve elutee tugisambaks. Raskusi ületades saab inimene ka elus hakkama,“ märgib Kunitsõn tähendusrikkalt.
Andres Kalvik

Rae valla tunnustuse
pälvinud parimad sportlased
2016. aasta tulemuste põhjal
Lissel Raun
Tony Ats Tamm
Enda Lõhmus
Andre Himuškin
Keitlyn-Merit Sepp
Katarina Brit Esken
Mihkel Leib
Toomas Marrandi
Rasmus Golubkov
Inge Sirkel-Suviste
Robin Alexander
Veskus
Kristian Otlot
Klarika Kaldmaa
Andres Külaviir
Risto Tõldsep
Rene Tõldsep
Helen Loik
Mari Piir
Helery Kuld
Hälis Kala
Kärolin Klemm
Krislin Klemm
Kristjan Klemm
Aivar Klemm
Artur Kala
Kalvi Kaste
Egert Sekk
Urmas Põldre
Raido Kalbach
Elina Lapin
Marje Möldre-Vähi
Grethe Aikevitšius
Annika Talvet
Victoria Ida Vähi
Kelly Kalm
Sten Ütsmüts
Annely Peiker
Tarmo Peiker
Grete Ly Jõgisoo
Kelly Vainlo
Kaisa Kirikal
Tagne Tähe
Loviisa Lees
Arvo Koppel
Jüri Hermann
Kaari Vainonen
Kaire Sepp
Mark Basarab
Aivo Hommik

Tarmo Tuul
Margit Brokko
Laureta Tammepõld
Tarmo Kasak
Rihard Rannamets
Ann Ly Maiki Parts
Carmel Uibopuu
Dolores Tiitsu
Johanna Johanson
Martin Siller
Vladimir Kunitsõn
Roomet Libe
Markkus Libe
Robert Vain
Kregory Veevo
Lembit Laht
Margus Valgma
Anabel Aunver
Roland Zamfir
Hanna Kaljaste
Loora Kaljaste
Brit Rammul
Dmitri Berestov
Bretely Jäätma
Arina Ostaptšuk
Anna Lorvi
Angelina Odintsova
Aljona Koch
Adeelika Rahnel
Aliina Zahhartšuk
Stefi-Mariell
Harakka
Marta Väinsar
Madleen Pähna
Maarja-Liisa
Pintman
Kerly Väinsar
Karmen Maria Kaev
Iti Triin Matt
Iris Väinsaar
Hanna Loore Piiriste
Gerrit Lehe
Taavi Tambur
Martin Sisas
Hendrik Lepik
Ott Alemaa
Kalle Suurekivi
Maris Mägi
Olga Andrejeva
Meelis Merenäkk

Heiti Hallikma
Armo Hiie
Marje Viirmann
Kert Martma
Toomas Elling
Raivo Terve
Jaak Kanniste
Mathilde Manuela
Nigul
Ingrid Puusta
Gregor Kuusk
Henri Roos
Jan-Oscar Aunver
Lisette Metsniit
Steven Lipp
Kristi Lipp
Tormi Kull
Elisabeth Aloe
Oskar Lipp
Poliina Kussov
Nikita Veritsev
Lisette Mettis
Markus Ivask
Teet Jantson
Kevin Kivirand
Robin Leppik
Sander Liiker
Rasmus Liiv
Raiko Madar
Oskar Märtin
Raimond Nikolajevski
Steven Novikov
Rico Piil
Gren Kevin Raudsep
Silver Romandi
Oliver Saame
Georg Sulaoja
Andres Talvet
Jan-Erik Tammeleht
Rasmus Tents
Jürgen-Markus
Volkov
Mathias Värva
Karl-Henry Ööpik
Karl-Kevin Ööpik
Indrek Raig
Ellen Liik
Võrkpallinaiskond
Eesti valdade suvemängudel
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Rae valla ametlik väljaanne
kogukonnaeluga kursis
olevale inimesele

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

vallavalitsus

RAE VALLAVALITSUS teatab:
Detailplaneeringute koostamise algatamisest
Jüri aleviku Talli tn 2 ja Aruküla tee 22
kinnistute ning lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavolikogu 21.02.2017 otsusega nr 187.
Planeeritav ala asub Jüri alevikus avalikult kasutatavate Talli tänava ja Aruküla tee ristmiku nurgas. Juurdepääs
moodustatavale krundile planeeritakse
Talli tänavalt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta kinnistute senised sihtotstarbed ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbeks, moodustada krundid, millele
perspektiivselt rajada riigigümnaasiumi
hoone ja spordihoone, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada
juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Rae valla Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade
üldplaneeringuga on alale perspektiivse
maakasutuse juhtotstarbena ette nähtud
haljasmaa juhtotstarve. Detailplaneeringuga kavandatakse planeeritavatele
kinnistutele ühiskondlike ehitiste maa
sihtotstarvet, mistõttu on algatatav detailplaneering kehtivat üldplaneeringut
muutev – PlanS § 142 lõike 1 punkti 1
kohaselt on üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku
muutmise näol tegemist kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse muutmisega.
Järveküla Tohvre-Kivi, Tohvre-Põllu,
Tohvre-Metsa katastriüksuste ja lähiala
detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 21.02.2017 korraldusega nr
313. Planeeritav ala asub Järveküla, Liiva
tee ja Kindluse tee ristmikul. Juurdepääs
detailplaneeringualale planeerida Liiva
ja Kindluse teelt. Planeeringuala suurus
on ligikaudu 23 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksused elamumaa, ärimaa,
ühiskondlike ehitiste maa 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 ning haljasala ja parkmetsa maa juhtotstarve.
• Detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikust väljapanekust 20.03–02.04.2017
Rae Vallavalitsuses Aruküla tee 9. Vastuväiteid ja ettepanekuid detailplaneeringu kohta esitada hiljemalt 02.04.2017:
• Lehmja küla Maanteevahe kinnistu ja
lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on algatatud Rae Vallavalitsuse 04.08.2015 korraldusega nr 1128
ning vastu võetud 14.02.2017 korraldusega nr 263. Planeeritav ala asub Lehmja külas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ja Järveküla-Jüri tee vahelisel alal.
Juurdepääs planeeritavale alale nähakse
ette Järveküla-Jüri teelt. Planeeringuala
suurus on ligikaudu 2,0 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada kaks äri- ja tootmismaa
sihtotstarbelist krunti, määrata äri- ja
tootmismaa kruntidele ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeritavale alale on ette nähtud tootmisja ärimaa juhtotstarve.
Detailplaneeringute kehtestamisest:
Veneküla Vana-Künka kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 31.01.2017 korraldusega
nr 155. Planeeritav ala asub Venekülas
Veneküla tee ääres. Juurdepääs alale on
planeeritud Veneküla teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,9 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on jagada olemasolev maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistu kaheks elamumaa krundiks, moodustada Veneküla
tee laiendamise tarbeks vajalik transpordimaa kinnistu, seada ehitusõigus ja
hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus ja tehnovõrkudega varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on Veneküla tee
äärde ette nähtud ridaküla põhimõttel

elamumaa juhtotstarve.
Jüri alevik Suve tn 7a kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 21.02.2017 korraldusega
nr 312. Planeeritav ala asub Jüri aleviku
südames Suve põigu ja Suve tänava ääres olemasolevas elamupiirkonnas. Olemasolev juurdepääs kinnistule toimub
Suve tänavalt. Planeeringuala suurus on
ligikaudu 0,2 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on muuta tootmismaa sihtotstarbega
Suve 7a kinnistu (registriosa number
4263150, katastritunnus 65301:001:3952)
senine maakasutuse sihtotstarve elamumaa sihtotstarbeks, määrata ehitusõigus,
lahendada juurdepääs, tehnovõrkudega
varustamine ning haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on kooskõlas Rae valla Jüri aleviku ja
sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja
Karla külaosade üldplaneeringuga, kus
planeeritava ala maakasutuse perspektiivseks juhtotstarbeks on määratud elamumaa juhtotstarve.
Peetri alevik Pargi tee 4 kinnistu ja lähiala detailplaneering
• Detailplaneering on kehtestatud Rae
Vallavalitsuse 21.02.2017 korraldusega
nr 311. Planeeritav ala asub Peetri aleviku südames Pargi tee ääres olemasolevas
elamupiirkonnas ja Peetri Lasteaed-Põhikooli kõrval. Olemasolev juurdepääs
kinnistule toimub Pargi teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,4 ha.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk
on moodustada Harjumaal Rae vallas
Peetri alevikus asuvast jätkuvalt reformimata riigimaast üks ühiskondlike
ehitiste maa sihtotstarbega krunt, määrata ehitusõigus ja hoonestustingimused, lahendada juurdepääsud, liikluskorraldus, tehnovõrkudega varustamine
ja haljastus.
• Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Rae Vallavolikogu
21.05.2013 otsusega nr 462 kehtestatud
Rae valla üldplaneeringuga, kus planeeringuala maakasutuse perspektiivseks
juhtotstarbeks on määratud ühiskondlike ehitiste maa juhtotstarve.
Täiendavalt on üld- ja detailplaneeringutega seotud materjalidega võimalik tutvuda http://gis.rae.ee/.
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KORSTNAPÜHKIJA
53 88 1233

korsten@raetps.eu
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PUHAS KOLLE
korstnapühkija
587 71665

info@puhaskolle.ee

www.puhaskolle.ee

VILJAPUUDE
LÕIKAMINE
NÄGEMISKONTROLL
ja PRILLIMÜÜK
RAE VALLAS !
Kutsume vallarahvast oma
silmi kontrollima ja
prille ostma!
Ootame Teid
20.03.2017 alates kella 10.00
Rae Kultuurikeskuses aadressil
JÜRI Aruküla tee 9
Nägemiskontrolliks tuleks
eelnevalt registreerida
telefonil 38 52 603 või
56 98 1972
Silmakontroll maksab 10 eurot
ja prillitellijale tasuta!

HEKKIDE
PÜGAMINE
kodumaiste
hekiistikute müük
Aedniku teenus,
haljastus
Oleme Luua metsanduskooli lõpetanud spetsialistid, omame 10 aastat
aktiivset töökogemust.
Kõikidele teenuse tellijale konsultatsioon tasuta
Tel 55583776 või
55523996 e-mail
ingekaupo@hot.ee

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

TULE KONSULTATSIOONILE!
Vaata ka parimaid pakkumisi: www.1partner.ee

Firma teostab erinevaid üldehitus ja remonditöid,
vundamendist võtmeteni aga teeme ka väiksema
mahulisi projekte nt korterite remont, välisrajatised,
aiad jne jne.
Teeme ka väga keerulisi projekte millega
kõik hakkama ei saa, erilahendusega
seinad/laed, disain saunad jpm.
Võimalik reaalselt vaatama tulla
teostatud töid, küsi pakkumist!
+372 56 208 251
raigo@raeinvesteeringute.ee
www.raeinvesteeringute.ee
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Margus Suumann

Kaili Tamm

50 10 302
66 84 700

56 268 258
66 84 700
OST

MÜÜK

ÜÜR

HINDAMINE

EHITUS

INVESTEERIMINE
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Tel. +372 51 00 212

Sinu KINDEL,
PAINDLIK,
KIIRE IT partner
Arid OÜ tegeleb arvutite remondi, puhastuse, võrkude
ehituse, tarkvara uuendamise ja koolitusega nii
ettevõtetele kui ka koduarvuti kasutajatele.
Meie eelised:
tasuta kohaletulek Rae valla piires
soodne tunnihind
kiire ja kvaliteetne teenus

www.arid.ee

info@arid.ee

+372 5190 1016
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Teedeehitusettevõte

pakub tööd
C-kategooria juhilubadega

teerullijuhile

ja C-kategooria juhilubadega

freesijuhile.
Lisainfo tel 50 35 568 viktor@trefnord.ee
Väo tee 30, Rae vald, Harjumaa
www.trefnord.ee
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Tule tööta oma
kodu lähedal!
Seoses uue maja valmimise ja
laienemisega otsib Smarten
Logistics AS uusi töötajaid.
Töötame vahetustega ning
kleebistame,
komplekteerime ja
väljastame kaupu.
Pakume Sulle väljaõpet,
moodsaid töötingimusi,
võimalust teenida head
töötasu, soodustusi erinevates
spordiklubides üleEesti ja
lõbusaid ühisüritusi.
Saada oma CV või küsi lisa aadressil
personal@smarten.ee või
telefonil 6135800

Aialahendused
Katcom Grupp OÜ

Naistepäeva
pakkumised:
JUUSTE HG RAVILÕIKUS +
TASANDUS.  23
PEDIKÜÜR + MANIKÜÜR      
NIISUTAV NÄOHOOLDUS
+ KULMUD 

39

Salong avatud:
E–R 9.00–20.00, L 9.00–16.0O

29

SOLAARIUMI KAART 40 MIN.           40

SINIALLIKA TRAHTER
OOTAB TEID KÜLLA!

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

25 AASTAT KOGEMUSI – SEE ON TASE, MIDA PAKUB FORSS!
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E - R 9.00 - 21.00
L 10.00 - 17.00
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Ehitajate tee 116, TALLINN
Telefon 6099 235

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

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

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

Broneeri aeg kodulehel
www.tehnoülevaatus.ee
ja SÄÄSTA 6 EUR!
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kuulutused
REAKUULUTUSED MÄRTS
Lastega pere soovib osta otse omanikult maatüki oma kodu rajamiseks.
Eriti oodatud on pakkumised Rae valla
põhjapiirkonnast, kuid vaatame läbi kõik
pakkumised ka mujalt.
kreete@online.ee, 524 1458
Müüa villast lõnga. Tel 5656 6622
Telli Eesti lipud, vimplid, vardad ja vardahoidjad e-poest www.lipuvabrik.ee. Kaup
kätte 1 tööpäevaga!
Tasuta tulehakatis, 5 võrku kaasa, soovi
korral. Müüa kütte- ja kaminapuid, lahtiselt ja võrgus, kütteklotsid võrgus, tulehakatis 40 l võrgus ja saepuru kotis, tel: 501
8594. www.kaminapuu.ee
Torutööd, küte, vesi, kanalisatsioon, vannitubade ehitus ja renoveerimine, ehitus
ja remonditööd. Tel: 5649 1815, Egon Vool
Liuguksed ja riidekapid. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Parimad hinnad. Tel: 522 1151. Info www.nagusul.ee
Pere ostab nõukogudeaegseid, samuti ka
vanemaid lauanõusid ja lillevaase. Pitse,
kausse, klaase, serviise, kanne, liudasid,
taldrikuid jne. Tel: 5859 9737
Soovin kiiresti osta sõidukorras sõiduauto
või mahtuniversaali. Tel: 5819 0200
Ostan ENSV rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, trükiseid ja dokumente ning
muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 ja 501 1628,
Tim.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine. Lumekoristus. E-post: igor@infinitas.ee. Tel: 5348
7318
Korstnapühkija teenused, lõõriuuringud,
küttesüsteemide eksperthinnangud. OÜ
Potipoiss, 5807 2581; info@potipoiss.ee
Viljapuude ja hekkide hoolduslõikus.
Soodsad hinnad! Tel: 5670 3447
Pakkuda tööd puhastusteenindajale Assakule! Kontori, duši- ja riietusruumide koristus. Tööaeg: osaline, õhtusel ajal 17–22.
Töötasu: 420 €/kuus + transpordikompensatsioon. Lisainfo: 622 8591
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Soov leida Jüri alevis lapsehoidja kahele
lapsele (2a lasteaiatüdruk, 7a koolipoiss),
kes oleks aeg-ajalt abiks, enamasti tööaegadel, kuid vahel ka nädalavahetustel.
Diana, 552 5797
Pakun veo- ja kolimisteenust kaubikuga
Renault Master. Hind kokkuleppel. Tel:
5887 4717.

ESIMENE KUU ON TAUSTA
DOKUMENDID KULLERIGA
TASUTA RAAMATUPIDAMISTUGI

45

Vilunud kodukoristaja teeb hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid. Hinnad soodsad. Tel: 5677 0103
Tuleohutusaudit. Küttesüsteemi ekspertiis. Kasutusload. Tulipunane OÜ. Tel: 620
0542, info@tulipunane.ee, www.tulipunane.ee
Soovin osta teie sõidukõlbliku auto! Pakkuda võib ka remonti vajavat või seisma
jäänud autot. Pakkuda võib ka vanarauaks
muutunud autosid. Kuulutus ei vanane.
Tel: 5457 5055
Puitbrikett 960 kg, alus 149 €. Puidugraanul 990 kg, alus 185 €. Rohkem infot kodulehelt balticpellet.ee või tel 5891 5954.
Hinnad sisaldavad kojuvedu.

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

POLITSEI ÜLEVAADE
OLULISEMATEST
SÜNDMUSTEST VEEBRUARIS
•

•

•

•

•

5. veebruaril teavitati politseid
Vaida alevikus aset leidnud
peretülist. Tüli üks osapool kasutas vägivalda ka sündmust lahendama tulnud politseiametnike suhtes.
6. veebruaril teavitati politseid
Vaida alevikus aset leidnud peretülist, mille käigus meesterahvas lõi oma endist elukaaslast.
16. veebruaril teavitati politseid
sellest, et Peetri alevikus lõi ema
oma alaealist last, millega tekitas temale kehavigastusi.
16. veebruaril toimus Karla külas kaklus, mille tagajärjel vajas
üks meesterahvas haiglaravi.
17. veebruaril teavitati politseid
sellest, et Rae külas on meesterahvas mitme kuu jooksul kasutanud füüsilist vägivalda oma
alaealise lapse suhtes.

Anda üürile büroopinnad
Ülemiste Citys
aadressil Keevise 10
pindalaga 25–120 m2. Sobivad
hästi väikeärile!
Hinnad al 7,90 eurot/m2.
Võimalik kõik-hinnas-lahendus,
kus kommunaalkulud on üüri
sees. Möbleerimise võimalus.
Head parkimisvõimalused.
Laoruumide ja hoiustamisplatsi
olemasolu. Lillepoe üürilepingu
ülevõtmise võimalus.
Tel 5558 6035
E-post keevise10@gmail.com
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Veebruaris
registreeritud
sünnid

MÄRTSIKUU SÜNNIPÄEVAD
LIDIIA SERGEIEVA
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HILLE-IIVI KANGUR

80

JAAK KONTSON

MILJA PEDAJA

91

ARVI-AUGUST SOOJÄRV

75

RASMUS TEIDLA

PJOTR GORELIK

91

LINDA MAAL

75

REMI VAGENSTEIN

ÕIE AULIK

90

MÄRT HÜTT

75

TIMO NIIT

AILI RANNASTE

89

MAIA PUKART

75

TOMI NIIT

LUULE LIMBACH

88

RAISA LEPIK

75

KRISTOFER LEPP

HELGI PALM

87

REIN PULK

75

GREGOR KAMS

ÕIE PULMAN

87

ANNE REPSON

70

HENRY RÄTSEPP

LINDA TOOMESSO

86

MARE RAAM

70

ROBINSON TIKERPÄE

LYUBOV KUNCHEVA

86

REET LAURBERG

70

KRISTJAN LAADI

JUHANES KOCH

86

TOOMAS RUUDNA

70

ALEKSANDER VAHT

VALENTINA REINSALU

86

ARVO LILL

70

ARTUR KÕOSAAR

AGO-LEO TAMMIK

84

ENNO LINDMA

70

KAROLIINE REBANE

HELMI KASK

84

AAVO PÄESKE

70

MARIE KOPPELMAA

TEA-MALL TENDER

84

ENE RENT

70

MARLEN LIIK

ILMAR SALM

84

HELVE PERNAU

70

MARIA SELG

SUSANNA NURJA

83

NADEŽDA MESILA

65

LOORE RAUDMANN

TAMARA AVRAMENKO

83

LEMBIT KUNINGLIK

65

ALENA YASINSKAYA

82

AARE LÄKK

65

ELMI NÕGES

82

VEERA LIIV

65

HENNO KASKA

81

HELDUR IRVE

65

RAIA HOKKONEN

80

SERGEI JAGOVKIN

65

ALFRED KLAOS

80

PÄÄSTETEENISTUSE TEATED
VEEBRUARIKUU
2. veebruar Abistati kiirabi Patikal; likvideeriti avarii
tagajärjed Rae teel
4. veebruar Likvideeriti avarii tagajärjed ringteel Jüris
8. veebruar Tahmapõleng Vaidasoo külas
9. veebruar Tulekahi Mõigus Kanali tee 6
10. veebruar Järelevalveta lõke Peetri alevikus
Aruheina teel
13. veebruar Tulekahi Kolu külas Nuka talus; tulekahi
Jüris Kesk tee 13
14. veebruar Likvideeriti avarii tagajärjed Rae teel
16. veebruar Likvideeriti avarii tagajärjed Uuesalu
külas
18. veebruar Tulekahi Vaskjala külas Ussiaugu tee 5
24. veebruar Likvideeriti avarii tagajärjed Jüri ringil
26. veebruar Tulekahi Mõigu tn 3

Rae Sõnumid
Väljaandja:
Toimetus:
Teostus:

Avaldame sügavat
kaastunnet lähedastele

LINDA
REINSAARE
surma puhul.

Jüri Gümnaasium
Rae Huvialakool

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

Veebruaris lahkunud
OLEV UBINA
PEETER LUIK
VLADIMIR GULYAEV
LOVISE PILVIK
LINDA REINSAAR

Ajaleht ilmub üks kord kuus. Tiraaž 7375 eksemplari ja
see jagatakse postkastidesse tasuta.
Kaastööd ja kuulutused palume saata iga kuu
20. kuupäevaks koos vajalike kontaktandmetega.
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Rae valla fotokonkursi
auhinnatud tööd kategoorias „Inimene“

|

I koht
Iris Laanearu
mustvalge foto
tüdrukust

}

II koht
Kaido Parv
mustvalge foto
„Valgusvihus
inimene“

|

III koht
Kaido Parv
mustvalge foto,
stseen „Tüdruk
starti vaatamas“

Fotokonkursi
tulemustest lk 10

